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 تجريد
سرد القصة  لنجيب كيالين وخاصة يف عمالقة الشمالتناول ىذا البحث يف الرواية 

يهتم الباحث بدراسة ىذه الرواية جتماعي الذي لتدث يف نيجَتيا. الذي يتضمن الصراع اال
 ألهنا حتتوي على صراعات اجتماعية بُت القبائل تلهم بالفعل روح النضال.

، وخاصة يةاألدب يةجتماعىو علم ا ذا البحثىالطريقة اليت استخدمها الباحث يف 
ظرية ىي أ. قاسر. حجة الباحث يف اختيار ىذه الن نظرية الصراع االجتماعي حسب ليويس

رواية ؾتيب الللغاية لتحليل الصراعات االجتماعية الواردة يف  أن ىذه النظرية مناسب
 النظرية الباحث أيضا يف إكتاد وظيفة أو فوائد الصراع االجتماعي.الكيالين. تساعد ىذه 

لنجيب الكيالين باستخدام نظرية ليويس أ. قاسر،  عمالقة الشمالرواية البعد دراسة 
 منها إىل 72نوعا من الصراع االجتماعي. نتكن تصنيف  05وجد الباحث أخَتًا 

الباحث  وجد. إىل جانب ذلك، ةاقعيو الغَت  من الصراعات نوعا 37و  الواقعية صراعاتال
رواية عمالقة الشمال لنجيب الأنواع من فوائد أو وظائف الصراع االجتماعي يف  7أيضا إىل 
 الكيالين 

 

 : ؾتيب الكيالين، الصراع االجتماع، وظائف االفتتاحالكلمة 
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Abstrak 

Skripsi ini dimaksudkan untuk mengkaji novel „amaliqatu asy-syimal karya 

Najib Kailani khususnya pada alur cerita konflik sosial yang terjadi di Nigeria yang 

dijelaskan dalam novel ini. Peneliti tertarik mengkaji novel ini karena berisi konflik 

sosial antar suku yang sangat menginspirasi semangat perjuangan. 

Metode yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah sosiologi sastra 

khususnya teori sosial Lewis A. Coser. Pemilihan peneliti dalam memilih teori ini 

adalah bahwa teori ini sangat cocok untuk menganalisis konflik sosial yang terdapat 

dalam novel Najib al-Kailani. Teori ini juga membantu peneliti menemukan 

fungsionalitas atau manfaat dari konflik sosial. 

Setelah mengkaji novel „Amaliqatu asy-Syimal karya Najib al-Kailani dengan 

menggunakan teori Lewis A. Coser, peneliti menemukan 50 jenis konflik sosial. 37 di 

antaranya dapat termasuk dalam jenis konflik realistis dan 13 nonrealistis. Di 

samping itu, peneliti juga menemukan 3 jenis fungsionalitas atau manfaat konflik 

sosial yang ada dalam novel „Amaliqatu asy-Syimal karya Najib al-Kailani.  

  

Kata Kunci : Najib al-Kailani, Konflik Sosial, Fungsionalitas.  
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 كلمة شكر وتقدير
 بسم اهلل الرزتن الرحيم

اضتمد اهلل رّب العاظتُت، وبو نستعُت على أمور الدنيا والدين والصالة والسالم على 
 أشرف األنبياء واظترسلُت وعلى آلو وصحبو أرتعُت، أما بعد.

 والتقدير العميق إىل الذين أرشد زيلأقدم الشكر اصتأريد يف ىذه الفرصة الغالية ف
 بإرشاداهتم وتوجيهاهتم ونصائحهم القيمة حىت أستطيع أن أهنى ىذا البحث، منهم :

فضيلة األستاذ اظتكرم الدكتور ػتمد ولدان كعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية   
 .جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية اضتكومية جوكجاكرتا

ظتاجستَت كرئيسة قسم اللغة العربية اظتكرمة الدكتورة اينيع ىرنيت ا ة األستاذةفضيل 
 وأدهبا، واظتكرم األستاذ الدكتور وحيد ىدايات اظتاجستَت ككاتب لو.

لبحث، فلو الشكر اظتكرم جارت وحيودي اظتاجستَت كمشرف ىذا افضيلة األستاذ  
من وقت لتوجيو وإرشاد وتشجيع ومساعدتو يف عملية كتابة ىذا  اصتزيل مبا أنفق

 البحث.
رف يف الدراسة األكادنتية قد م أوكي سوكيمان اظتاجستَت كمشفضيلة األستاذ اظتكر  

 أرشدين بنصائحو القيمة.
رتيع اظتدرسُت واظتدرسات يف قسم اللغة العربية وأدهبا الذين قد عّلموين علوما كثَتة  

 ومتنوعة.



 ط
 

باإلضافة إىل ين وقتا قد ربياين تربية طيبة، و والدي احملبوبُت، أيب غافور وأمي حزنا 
 ذللك أهنما كانا وما زاال ليشعران بالتعب يف طلب اظتعيشة ليكون أوالدقتا ناجحُت.

 يشجوين دائما يف تنفيذ رساليت. أفضال بائن فائَتوز اليتي الصغَت أخ 
فرسيال وبدري مونَت وأشتاء اضتسنة اليت ما زالت تذّكرين  أصحايب احملبوبُت فجكي 

 إلدتام ىذا البحث. 
وباطتصوص غة العربية وأدهبا فئة عام قسم الل يف يع األصدقاء والصديقاترت 

شكرا على كل اطتَت والسعادة ورتيع الذكريات اليت صنعناىا  (D)أعضاء فصل د 
 معا.

 
 

كتوبر  34جوكجاكرتا       

 الباحث

 نغراىا جحيانو غناغو 
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ 
جتماعي ال متلو من أي تعلق وافتقار إىل غَته. فقد اإن اإلنسان كمخلوق 

اإلنسان دورا ىاما يف تشكيل أىداف حياتو يف اظتستقبل. فاضتصول على حتقيق  نتثل

أىداف اضتياة يعترب مفتاحا أساسيا لإلنسان ألن يعتربه الناس حولو كعضو من 

أعضاء اجملتمع الفعال، رغم أن يف إجراء حتقيقها يتطلب اصتهود والبذول غَت بسيط. 

قد يؤدي إىل مشاكل وظهور  أصبح اختالف أفكار الناس وتنوع أىدافهم

يات كل أعضاء ات يف أوساط اجملتمع، باإلضافة إىل اختالف خلفيات حالصراع

بُت األفراد أو بُت ب الرئيسي يف خلق التفريق والصراعات اجملتمع يزيد من سب

 جتماعية.غتموعات اال
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جتماعية يف أوساط اجملتمع إىل حياة األدباء بشكل غَت وقد أدت ظواىر اال 

. وذلك كما ؾتده من األعمال األدبية اليت كتبها األدباء يف ؽتر الدىور. فمن 3اشرمب

ة تعرض مشاكل حياة األدباء جتماعياألعمال األدبية كمرآة لظواىر االاظتعلوم أن 

جتماعية عرب لظواىر اظتشكالت االانصبو كمستجيب . واألديب أخذ موبيئت

وقصة قصَتة. فمن بُت أشكال األعمال  أعمالو األدبية سواء كان من شعر أو رواية

تعترب  حاسيكلرواية. فالرواية عند قاألدبية اظتشهورة ويكثر قراءهتا يف عصرنا اضتاضر ا

من أنواع األعمال األدبية ذات خيال تنص فيها مشكلة حياة اإلنسان أي عدد من 

حقيقة ظواىر بعبارة أخرى صورت الرواية   1الشخصيات بشكل كامل وشامل.

يب األديب نفسو عن طريق التمثيل على هنج القصصي ما صمشكلة اضتياة اليت ت

عناصر األعمال األدبية فيها من الشخصيات والسرد والسبك وما أشبو ذلك من 

أمثلة من األعمال األدبية اطتيالية ذات السرد الطويل ما فيها لرواية ما اأاألخرى. و 

                                                           
مكتبة ػتمد ؾتيب بوطالب، "الصراع االجتماعي يف اجملتمع العريب اإلسالمي دراسة سوسيولوجية اجملتمع"،   3

من  1513 – 3 – 12، مقتبس يف التاريخ عُت اصتامعة
https://ebook.univeyes.com/158898/pdf-اإلسالمي-العريب-اجملتمع-يف-االجتماعي-الصراع-

 العباسي-للمجتمع-سوسيولوجية-دراسة
1  Kokasih, Dasar-Dasar Keterampilan Sastra  Bersastra, (Bandung: Yrama Widya, 

2012), hal. 60 
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 الرواية ىي قصةل نورغيانطارا قا من حكاية سلسلة اضتوادث بشكل دقيق شامل.

ديد، وىو العامل اظتثا ي والعامل اطتيا ي اظتتؤسس على العناصر اصتدتثل العامل  خيالية

 ات، ووجهواطتلفيات، والشخصيات، واظتؤامراتث، احدالداخلية اظتتمثلة من األ

، رغم أهنا قد تكون من خربة الكاتب يف حياتو ةخيالي النظر وغَتىا اليت كلها

 اضتقيقية. 

، منها العديد من الروايات اليت حتكي الصراعات اظتوجودة يف اجملتمع ىناك

. فقد حكت ىذه 3424لنجيب الكيالين اليت صدرت سنة  عمالقة الشمالالرواية 

كان يعود  ذيمُت قتا قوم فالين وقوم حوسى الالرواية عن كارثة اضترب بُت القو 

اليت مبائات من الضحايا واألزمات يف كافة غتاالت اضتياة أقتها األزمة السياسية 

ىذا اضترب من  بدأتية نيجَتيا. وقد ستقرارية اقتصاداأدت إىل زعزعة الدولة وعدم 

مهلك أو قتل رئيس وطٍت غَت إغبو وىو رئيس الوزراء أبو بكر تفاوى وأمَت نيجَتيا 

مع زوجتو على أيدي عمدة تشوكوما نزوغوا وبعض اصتيوش الشمالية أزتد بيلو 

الربي من قوم إغبو. واشتعل نار اضترب حىت وصل إىل شدة اضتالة عندما كانت 

نيجَتيا الشرقية حتت رياسة أوجوكمو تشوكمووا قرر باإلنفصال وعقد على إعالن 

عاصمة عتا. وزعم أن إينوغو  ،استقالعتا وتشكلت دولة جديدة تسمى رتهورية بيافرا
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ياكوبا غووون كرئيس حكومة نيجَتيا على  العامةفقد أدى ىذه اضتالة إىل معارضة 

السالح مبتدأ  الصراعبعد االحتجاج بدأ  الل دولة بيافرا. ال يقل من شهراستق

   حبصر وىجوم جيوش بيافرا، وؼتتتمة بانتصار حكومة نيجَتيا على دولة بيافرا.

يف الرواية أصبح جليا سواء ما بُت  الصراعومن اظتالحظ أن ظهور مشكلة 

الفرد وآخر أم بُت اجملموعات وأخرى وكذلك الفرد مع اصتماعة. منها كما يقع يف 

جتماعية السائرة. فقد وقع ظتصاب بالضغوط من خالل الصراع االشخصية عثمان ا

تا ي ما بُت عثمان ورفيقو نور، وبُت عثمان والراىب من جنوب نيجاريا، وبال الصراع

 والصراع اضتارة ما بُت قوم عثمان وىو قوم فالين مع قوم إغبو. الصراع

كيالين موضوعا اللنجيب  عمالقة الشمالاختذت ىذه الدراسة  الرواية 

للبحث لعدة من األسباب. أوال، صارت ىذه الرواية حاكية للتاريخ يف بداية 

جتماعية اظتصورة لصراع االمعتقد أن ىذه ااستقالل الدولة نيجَتيا ؽتا كتعل الباحث 

ات الواقعة تلك األوان. ثانيا، انطلقت الرواية من الصراعالعالقة واظتساوة ب افيها عت

حداثة استقالل الدولة نيجَتيا ما فيها من اضتوادث اصتذابة حبثو فيها من أقتها وجود 

وبُت اجملتمع العامة الذين لتملون  أخرى واىتماماتاطتارجية  موعةبُت اجمل الصراع

كيالين اللتحرير دولتهم من أي نوع من االستعمار. ثالثا، الرواية كتبها ؾتيب 
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األديب اظتشهور بانضماج عناصر الدعوة اإلسالمية يف كثَت من أعمالو األدبية، 

 فاعتقد الباحث أن ىناك القيم والرسالة الطاىرة الكامنة داخل القصة يف الرواية عن

حية الوظائفية من وقوع ات. ومن امتياز ىذه الدراسة أهنا ستتناول يف الناالصراع

 جتماعي.الصراع اال

اربة مناسبة لتحليلها. فاألدب بية يستلزم من مقويف ػتاولة فهم األعمال األد

. قال دامونو 7جتماعيةظواىر األدب وعالقتو بالناحية االجتماعي جاء بتناولو يف اال

قييم جتماعي ىو عبارة عن مقاربة األعمال األدبية اليت تدرس يف تإن األدب اال

جتماعي . أما سوينجوود فقد عرف األدب االجتماعيةالنص مع عالقتو بالزوايا اال

جتماعية ان كأعضاء اجملتمع، واظتؤسسات االبدراسة العلمية اظتوضوعية عن اإلنس

األسئلة  جتماعية إجابةاالجتماعية األخرى. فقد سعى علم بالتا ي اإلجراءات اال

جتماعية وكيف تفعيالهتا وظتاذا مادام اجملتمع حي ال اليت تدور حول كيفية اال

جتماعية ددت اظتذاىب واظتدارسة يف علم االبالنسبة إىل نشأتو وتطوره تع  7نتوت.

ألحيان. ومن بُت إىل أن شكلت النظرية اظتتأيدة يف حُت واظتنعكسة يف بعض ا
                                                           

 .13( ص. 1553، )القاىرة : اظتركز الثقايف العريب، علم االجتماع )السوسيولوجيا(ابراىيم،  عبد اهلل 7
7  Wiyatmi, Sosiologi Sastra : Teori dan Kajian Terhadap Sastra Indonesia, (Yogyakarta: 

Kanwa Publisher, 2013), hal. 6. 
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ية اليت تظهر يف منتصف القرن الصراعجتماعية اعية النظرية االجتماالاظتذاىب لعلم 

 الثامن عشر إىل مقدمة القرن التاسع عشر.

ىو شيء دراماتيكي، يرجع إىل اطتصومة بُت  الصراعقال ويليك وورين إن 

وفقا مبقولة ستانتون  0القوتُت الكبَتتُت اظتتساوتُت ما فيها من الفعلة واإلستجابة.

اظتسبب وجود صلة اصتسدية بُت  الصراعجتماعية ىو أو الصراع اال الصراعأن اظتؤكد ب

يرجع إىل عملية على تبادل اصتهود يف اثبات األىداف  الصراعالناس. معناه أن 

واظتهمات من بُت شخصُت أو أكثر مع وجود احملاولة على أن يغلب بعضهم 

شيء متافو الناس  لصراعافمن بُت التعاريف السابقة استلخص الباحث أن  1بعضا.

 الصراعجتماعية. لكن، وراء ذلك جاء بتعاد عنو يف حياة االانصراف واالوالبد 

بتلون اضتياة مع أشكال مشكالهتا واختالف قضاياىا اليت يؤدي إىل تقوية عالقة 

 قاسر ليويس. تأكيدا وحتقيقا على ذلك اظتقال جاء الصراعاجملتمع أشد قوة عقب 

                                                           
0  Rene Wellek dan Austin Warren, Teori Kesusastraan, (Jakarta: PT Gramedia, 1995), 
hal. 285. 

1  Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada University 
Press, 2010), hal. 124.  
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يف  إكتابية وظيفةلو  الصراعجتماعية من والية اظتتحدة، كان يرى أن اطتبَت يف علم اال

 اجملتمع.

ليس كل نزاع أو صراع أو خصومة عاد باظتشكلة قط، بل إفتا كان ىناك 

القيم اإلكتابية القابلة على حبثها، وبالنظر إىل الوظائفية اإلكتابية يف األعمال األدبية. 

ليل عن الصراع الباحث يف عقد التحتأسيسا على ما قد تقدم بيانو رغب 

الواقع يف ميدان النص على الرواية  الصراعجتماعي ووظائفو اإلجابية من أثار اال

جتماعي ونظرية الصراع يب كيالين باستخدام علم األدب االلنج عمالقة الشمال

 كإطار النظري فيو.  قاسر ليويسجتماعي لاال

 البحث تحديد  .ب 
 اليت سبق بياهنا، تقدم الباحث بًتكيز البحث كاآلٌب:استنادا من خلفية البحث 

لنجيب  عمالقة الشماليف الرواية جتماعي الصراع االكيف كانت ظاىرة  .3

 كيالين؟ال

 كيالين؟اللنجيب  عمالقة الشمالجتماعي يف الرواية ما ىي وظائف الصراع اال .1



8 
 

 البحث         أغراض  .ج 
 قتا:فقد سعى ىذا البحث إىل حتقيق ىدفُت أساسيُت 

 لنجيب كيالين عمالقة الشمالجتماع الواقع يف الرواية لوصف ظواىر الصراع اال .3

 جتماعي الواقع يف الرواية.كشف الوظائفية من وقوع الصراع االل .1

 فوائد البحث .د 
للبحث فوائد عدة وأقتها  قسم الباحث إىل نوعُت إما بشكل نظري أم بشكل تطبيقي، 

 وجاء التفصيل لكل منهما كما يلي:

 الفوائد من الناحية النظرية .3

ساقتة يف تطوير وترقية العلوم ؽتا يكون رجاء الباحث أن يكون ىذا م

عن طريق  قاسر ليويسجتماعية لالنظرية علم اال بذكر خاصةانية جتماعية واإلنساال

 تطبيق نظريتو لتحليل الصراع الواقع يف أحد األعمال األدبية أي الرواية.

 التطبيقيةالفوائد من الناحية  .1
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من ىذه الدراسة أن تكون مقارنة ويعود بالنفع األكرب للقراء  الباحث يتمٌت

وخاصة يف ادراك  عمالقة الشمالعامة يف فهم الرسائل والقيم اظتوجودة يف الرواية 

 اظتصورة ضمن الرواية. الصراعات

 التحقيق المكتبي .ه 
يفيد  ، ألنوالتحقيق اظتكتيب مات البحث أن يكون فيو اظتبحث عنمن مستلز 

ثبات فرقية ىذا إ سرقات العلمية وبالتا يالللباحث والقراء عامة ألن ال يقع ىناك أي 

 سبعالبحث وحدوثو عن الدراسات السابقة. وبعد مطالعة عميقة وجد الباحث 

الدراسات ذات الصلة والتشابو مع ىذا البحث إما من ناحية نظرية أي من ناحية 

 ث.مادة البح

، البحث لصاحل الدين األيويب، طالب جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية أوال

حتت العنوان "الصراع  1534سنة  اضتكومية جوكجاكارتا قسم اللغة العربية وأدهبا

جتماعية أدبية". ركز ىذا النجيب ػتفوظ: دراسة حتليلية  ناككر الجتماعي يف الرواية الا

، واألمر الكارناكجتماعي يف الرواية أوعتما عن كيفية وقوع الصراع اال البحث إىل أمرين

جتماعية يف تلك الرواية. والنتيحة عتذا البحث ين تناول يف وصف أسباب الصراع االالثا

ات اضتقيقية سلوك الصراع، عشر ةات اضتقيقية شعور عدائيالصراعتشَت إىل إكتاد ستة 



11 
 

وجهة التشبيو من ىذه الدراسة أعٍت يف مادة  2ية.ات غَت اضتقيقالصراع، وسبع ةعدائي

جتماعية الواقعة يف الرواية، أما من وجهة الفرق ىو ات االالصراعالبحث وىي عن 

ضمن الرواية  الصراعمن وقوع  قاسر ليويسوجود زيادة التحليل يف الوظائفية عند 

 وبالتا ي اختالف الرواية اظتبحوثة فيها.

أنيسفة اإليليانا وىي طالبة جامعة سونان أمبيل اإلسالمية ، البحث بقلم ثانيا

جتماعي يف حتت اظتوضوع "الصراع اال 1533سنة اضتكومية بقسم اللغة العربة وأدهبا 

جتماعي". فقد وصفت ي: دراسة علم األدب االعليوسف السبا أرض النفاقالرواية 

ونيفا اظتليئة  3475 ي حياة اظتصريُت حول سنةعليوسف السبا أرض النفاقالرواية 

( سبعة 3نقاط رئيسية: ات. والنتيجة من ىذا البحث تكشف ثالث الصراعبالنفاق، و 

بُت  الصراعجتماعية وىي ات االالصراع( ثالثة أنواع من 1جتماعيا، اعشر نزاعا 

فقد تشابو البحث  3بُت الفرد واجملموعات. الصراعبُت اجملموعات ٍب  الصراعاألفراد و 

الواقع وأسباب وقوعو،  الصراعبالبحث الذي سيقومو الباحث حاليا يف التحليل عن 
                                                           

اجتماعية لنجيب ػتفوظ )دراسة حتليلية  الصراع االجتماعي يف الرواية "الكرنك"صالح الدين األيّويب،  2
  .1534، البحث, كلية االداب والعلوم الثقافية، جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية اضتكومية جوكجاكرتا، أدبية(

 
الصراع االجتماعي يف رواية "أرض النفاق" ليوسف السباعي )دراسة علم األدب أنسفة اإليليانا،   3
 .1533والعلوم اإلنسانية، جامعة سونان أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا،  ، البحث، كلية االداباالجتماعي(
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غَت أنو ال يوجد البحث يف الوظائفية من وقوع الصراع اإلجتماعي يف الرواية وبالتا ي 

 الفرق يف مادة البحث أنعي موضوع الرواية.

امعة سونان أمبيل اإلسالمية ، البحث لدارا أيو للمتقُت إمامة، كالبة جثالثا

الصراع حتت اظتوضوع " 1534اضتكومية سورابايا بقسم اللغة العربية وأدهبا سنة 

عبد القدوس : دراسة علم األدب ل ونيست عٍت امرأةجتماعي يف الرواية اال

 ضوالوصول إىل مرامها وقتتها كع جتماعي". حكت ىذه الرواية عن امرأة ناجحة يفاال

وقة، كانت عتا دور ىام يف الربالمنات وعديد من اظتنظمات ضتركة النساء السياسي اظتتف

 الصراع. وقد ركز البحث يف كيفية وقوع اضتاكمة النخبة دائرة يف النخبة من كتعلو ؽتا

( 3الرئيسية، وىي:  طالبحث واتشف ثالث نقا ةوأشكالو يف الرواية. أشارت نتيج

بُت  الصراعجتماعي وىي من الصراع اال( ثالثة أشكال 1يا، جتماعاعشرين نزاعا 

( ىناك عامالن ما 7بُت األفراد واجملموعات،  الصراعبُت اجملموعات و  الصراعاألفراد و 

  4جتماعية.ألفراد وثانيا أقتية السياسية اال، قتا أوال اختالف خلفية االصراعيسببان 

                                                           
الصراع االجتماع يف رواية "ونسيت أىن امرأة" إلحسان عبد القدوس )دراسة دارا أيو للمتقُت إماما،   4

أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا،  ، البحث، كلية االداب والعلوم اإلنسانية، جامعة سونناألدب االجتماعي(
1534. 
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ع يف ميدان القصة جتماعي الواقحث يقع يف تناولو عن الصراع االوجو الشبو عتذا الب

وجو االختالف فيهما يقع يف الرواية اظتختارة وعدم وجود التحليل عن الوظائفية من 

 يف الرواية. الصراعوقوع 

اظتقالة العلمية اليت كتبتها كورنيا باغيسيت بعنوان "الصراع اإلجتماعي يف  ،رابعا

 حتليل". فقد قاسر ليويسية لالصراعلنونوك كوشتيانا: دراسة حتليلية  ’La Muli‘الرواية 

غَت الواقعي  الصراعي، و عىذه الدراسة عدة أفتاظ واكتشفت أن ىناك الصراع الواق

ي يظهر بسبب وجود التعارض ع. كان الصراع الواقوظائف الصراع االجتماعي

 الصراعمع شخصية فريس كايابو. و  Kampung Baruواختالف فكرة اجملتمع بقرية 

عتدوء  (La Muliاهتامات اجملتمع ؿتو شخصية المو ي )يكون بظهور  غَت الواقعي

أعٍت تعقيد وظائف الصراع االجتماع جتماعية. جبانب ذلك ىنا التوترات اال

. وقد (RT)التعامالت الفردية وبُت األفراد عن طريق اصتلسة اليت عقدهتا وحدة القرية 

جتماعي والتكاتف وخاصة يف لًتقية روح التعاون اال Kampung Baruعاد للمجتمع 
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 الصراعا البحثان يف النظرية وىو استخدام نظرية مفقد تشاهب  35بناء جدار البئر.

 .احمللللتحليل الرواية وقد اختلفا يف مادة الرواية  قاسر ليويس

 Konflik ، اظتقالة العلمية لديدي نوفا أندريانا وزاكي مبارك بعنوان "خامسا

Sosial dalam Novel Tan Karya Hendri Teja Melalui Teori Konflik 

Lewis A. Coser"ي عمن ىذه الدراسة وصفت أن ىناك الصراع الواق ةجي. والنت

ي يف الرواية ع. يكون الصراع الواقووظائف الصراع االجتماعي الواقعيغَت  الصراعو 

 عيالواقَت غ الصراعلوجود اطتصومة واختالف الفكرة ٍب اختالف أقتية. ؽتا يكون 

ىو وظائف الصراع االجتماعي ألجل ىدوء التوتر رغم أنو مل يكن من كال الفريقُت. و 

 مافقد تشاهب 33جتماعية.وتقوية العالقة والنظم اال الوحدة تأكيدو األسلوب يف زتاية 

 يف النظرية واختلفا يف موضوع الرواية.

 Dinamika Relasi اظتقالة العلمية طتسنياٌب رفيعة حتت اظتوضوع " ،سادسا

Muhammadiyah dan NU dalam Perspektif Teori Konflik Fungsional 

                                                           
35  Kurnia Pangesti, “Konflik Sosial dalam Novel La Muli Karya Nunuk Y. Kusmiana 

(Kajian Konflik Lewis A. Coser)”, Jurnal, Univeristas Negeri Surabaya, Vol 8 No 1 (2021): 
Edisi Yudisium 2021 

33  Dede Nova Andriayana dan Zaki Mubarok, “Konflik Sosial dalam Novel Tan Karya 
Hendri Teja Melalui Teori Konflik Lewis A. Coser”, Jurnal, Universitas Pamulang Tangerang 

Selatan, Vol 2 No 2 (2020). 
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Lewis A. Coser.  " يف  جتماعيةاال غتموعةفقد ركزت الدراسة إىل العالقة بُت

 جتماعيةاال غتموعةإندونيسيا وقتا رتعية هنضة العلماء ورتعية ػتمدية. فالعالقة بُت 

 قاسر ليويسيف حُت وقد متتلف يف وقت آخر. بالنسبة إىل نظرية  قد تروح بالنسجام

 ؼتتلة وظيفياتعترب يف  كانت العالقة بينهما ال  الصراععن مفهوم 
(disfunctionallity فقط بل قد تكون يف الوظائفية الفاعلة وىي على شكل )

أصبح فهم الوعي التعددية وانفتاح األفكار راسخا  الصراعالتسابق يف اطتَتات. فبوجود 

نفوس أعضاء اصتمعية. اضتلول أي  ثابتا قويا، باإلضافة إىل تقوية ىوية الداخلية يف

 savetyبينهما يتمكن من تنفيذه عرب اظتئسسة صمام أمان ) الصراعيقاف إ

valve مكن مشاركتها جتماعية والعلمية اليت تتاظتثال على ذلك تعقيد الربامج اال(، و

رغم أن ىذه الدراسة تساوي يف  31من قبل اصتمعيتُت ػتمدية كانت أم هنضة العلماء.

نت ىذه إال أن ىناك اختالف يف اظتادة. بينما كا جتماعيووظائف اال الصراعأمر 

يل الرواية باستخدام ٌب ركز يف حتلجتماعية والباحث االالدراسة تبحث يف منظمة اال

 ي.جتماعالعلم األدب ا
                                                           

31  Khusniati Rofiah, “Dinamika Relasi Muhammadiyah dan NU dalam Perspektif 
Teori Konflik Fungsional Lewis A. Coser”, Jurnal Kalam,  (Jawa Timur: IAIN Ponorogo, 

2016). 
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 Konflik Sosial dalam روم رزكا نورسنًتي حتت اعتنوان "، البحث ألسابعا

Novel O Karya Eka Kurniawan (Kajian Konflik Sosial Lewis A. 

Coser)." جتماعي يف الرواية )الصراع االO  إليكا كورنياوان : دراسة حتليلية نزاعية

ي عيف أغلبيتو الصراع الواق Oالواقع يف الرواية  الصراع(. فقد اعًتف أن قاسر ليويسل

اظتسبب لوجود التوتر وخيبة األمل ما بُت شخصُت أي غتموعتُت، أما الصراع غَت 

على  ؤذييقبل صبار ؿتو طاين غابونغ الذي  ي قد يكون بسبب وجود الفتنة منعالواق

كبش الغدا ألن كتعل دارا وأىلها مرتاحا النتقام صبار على ما   امرأة لتبها. صار طاين

ترقية التعامل بُت األفراد واجملموعات  الصراعقد فعلو إىل دارا، والوظائفية من ىذا 

فقد اتفق البحث يف أمر الصراع  37وبالتا ي فتو روح التعاون واألسرية بينهم.

جتماعي يف الرواية، لكن الفرق وقع ئفية فيو من أثار وقوع الصراع االجتماعي الوظااال

 متتلف بالبحث اضتاضر. البحثيف موضوع الرواية ؽتا كتعل ىذا 

                                                           
37  Arum Rizka Nursantari, “Konflik Sosial dalam Novel O Karya Eka Kurniawan 

(Kajian Konflik Sosial Lewis A. Coser)”, Jurnal dan Skripsi, (Surabaya: Unversitas Negeri 
Surabaya, 2018). 
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اعتمادا على مطالعة الدراسات السابقة، اعتقد الباحث أنو مل يكن ىناك أي 

عمالقة جتماعي اظتطبق على حتليل الرواية سة مثيلة يف تناولو عن الصراع االدرا

 فال شك أن يقال ىذا البحث ال بد من إقامتو. كيالين.اللنجيب  الشمال

 اإلطار النظري .و 
ى األعمال األدبية مع الظواىر جتماعي ىو الدراسة علإن علم األدب اال

 جتماعية وبالتا يعمال األدبية وتتبعو العوامل االدراك كمالة األإأي  جتماعية،اال

جتماعية البيئة اال مع العلم أن 37جتماعية.اال الًتكيبةالكشف على مدى أثرىا يف 

راسة . وقد تعدد رواد ىذه الد30جتماعيَت يف كل وقت وكذلك علم األدب االتتغ

الذي  قاسر ليويسجتماعية ما تصيبهم، ومنها المن خالل اطتربات والظواىر ا

 .اعتيكلية الصراعجتماعي وخاصة يف اشتهر رائد علم األدب اال

 ليويسأي ما اشتهر يف األعمال العلمية باسم  قاسرألفريد  ليويسكان 

ر ة على شيء غريب، الرياسة واظتصادكالسعي على القيم واظتطالب  الصراعرأى  قاسر

                                                           
14

  Nyoman Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2013), hal. 02. 

نادية سعيد عيشور، الصراع االجتماعي االجتاىات التاتنظَتية : التقليدية والسوسيولوجية، )القاىرة : دار  30
 . 70(، ص. 1537غتدالوي للنسر والوزيع، 





17 
 

س ليويفقد اعًتف   31.خصمهم على القضاءو اليت تعادل أىداف اطتصم للجرح 

لذلك،  جتماعي القادر على تلخيص كل ظواىرىا.أنو ليس ىناك نظرية الصراع اال

النظرية العامة، إال أنو يريد أن يكون ابتكاره ػتاولة  ئة أنو ال يريد أن يقوم بتنش

أن لو وظائفية إكتابية ؿتو اجملتمع أي رتاعة من الناس جبانب  الصراعلوصف مفهوم 

اعات موجهة بانفتاح ز اعية، وخاصة إذا كانت إشاعة النجتمو افساد العالقة االطبيعت

   32الصدور واألفكار.

جتماعي تصدر من اء شتيل برأي أن بداية الصراع االج قاسروؽتن يتفق رأي 

نقد رأي شتيل الذي يقف يف اظتشكلة الذاتية الواقعة يف  قاسرذاتية اإلنسان، رغم أن 

تعد مصدر   أن مشكلة اإلنسان يف ذاهتا ال قاسرنفوس اإلنسان فحسب. فقد رأى 

كل نزاع منفتح، ؽتا كتعلو يزيد عنصر السلوك اطتصومية من قبل اجملتمع والفرد. 

تماعي. وفيما يلي جيؤدي اجملتمع إىل حالة الصراع اال قاسرفالسلوك اطتصومية عند 

 جتماعية.من مفاىيم نظرية الصراع اال سيعرض أقسام كال

                                                           
31  Zeitflin M Irving, Memahami Kembali Sosiologi. (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 

1984), hal. 156 University 
32  Lewis A. Coser, The Functions Of Social  Conflict. (New York: The Free Press, 

1956), hal. 07 
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 يعمفهوم الصراع الواق .3

ي أنو من شكل نزاع ينبع من عوم الصراع الواقعن مفه قاسر ليويسلقد شرح 

خيبة األمل ؿتو اظتطالبات اطتاصة الواقعة يف العالقة يعترب فيها مقدار الربح على 

اظتوضوع اظتشًتك، لكن النتيجة تشَت إىل شيء ال يتمشى مع األىداف األول. 

ي نزاعا لو منبع واضح جسدي أي مادي على سبيل اظتثال عيعد الصراع الواق

 يف مصدر اإلقتصادية أو الوالية. الصراع

كما وقع يف ما بُت   يي ىعواظتشكلة اليت يتمكن من دتثيلها من نوع الصراع الواق

الزوجُت، من بدء الزواج كانت الزوجة تدافع يف زوجو وتشجع كل مسعاه، بدءا 

من أول تأسيس مسعاه إىل أن وصل يف أقصى ؾتاحو. وظتا حصل الزوج على 

النجاح الفاخر، كان مولعا وراغبا يف امرأة أخرى، وقد عقد العالقة وراء الزوجة 

الزوجة خيانة الزوج وما قد فعلو مع امرأة أجنبية سريا. ويف هناية اظتطاف عرفت 

 دي ذلك إىل الطالق.ؤ أدى ذلك إىل خيبة أمل الزوجة وي لتبها، بالتا ي
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 الصراع غَت الواقعيمفهوم  .1

ال يصدر من أىداف فريق اطتصم الشرير،  صراعا الصراع غَت الواقعييعترب 

 33.واحد جانب من األقل منلكنو يصدر من احتياجات على ىدوء التوترات 

وجود اإلرادة خارج اظتنطق ونتيل إىل العناصر  الصراع غَت الواقعيفقد شجع 

بُت  الصراعو بُت األديان واظتتدينُت،  الصراعاظتذىبية واأليديولوجيا، ومثال ذلك 

ما بُت أيديوليجيا ومعتقدات أخرى. بالنسبة إىل كيان  والصراعاألقوام والشعيب، 

تفاقية أكثر صعبا يف إكتاد اظتخرج، واال الصراع غَت الواقعي ي، كانعالصراع الواق

نتقام عن االىو  غَت الواقعي الصراعومن بُت أمثلة  34.الصراعٍب الصلح إلهناء 

دا أي موضعا للتجريح غَت أنو ال يشًتك يف اظتشكلة فطريق جعل غَته كبش ال

 األصيلة.

  

                                                           
33   Lewis A. Coser. The Functions Of Social Conflict, hal. 49. 
34  Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer. 

(Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hal. 61. 
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 وظائف الصراع االجتماعي .7

ذب النظر من ىؤالء خرباء جتماعي قد ال كتإن الصراع اال قاسر ليويسقال 

 النزاعكما أن   النزاعجتماع، ألهنم كانوا يفضلون الناحية السلبية من علم اال

تركيز النظرة  قاسريزعزع النظم واالستقرارية ٍب االحتادية. فمن ىذا اظتطاف أراد 

بشكل غَت مباشر  راعالصجتماعي، كما أن الناحية اإلكتابية من الصراع اال إىل

 جتماعية.قبل اصتماعة، التعامل والنظم اال ساىم يف اإلثبات أو التكييف من

بُت اصتماعات أدى إىل رفع أساس التضامن  الصراعومن اصتدير بالذكر أن 

اليت  والتكافل الذاٌب من نفس اصتماعات. باإلضافة إىل الدفع عن اطتصومية

ة، إىل أن وصل اظتطاف يف أن العالقة صارت جتماعييصيبها اجملتمع وعالقتو اال

جتماعي إفتاء روح ر. وجبانب ذلك، استطاع الصراع االعلى وشك اعتلك والضر 

 أخوة اجتماعية ما بُت أعضاء اجملتمع. وزيادة على ذلك أيضا كان عامال يف

 جتماعي. االَتتغي

يعًتف دائما على أثاره  ال الصراعص الباحث أن لختعالوة على ذلك، اس

أو وظائفو السلبية فقط، بل كان لو األثار اإلكتابية حبد سواء. لذا قد يساىم 

الربح والفوائد ؿتو األشخاص أو اجملموعات اظتشًتكة فيو. وفقا ظتا قالو  الصراع
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يلزم االبتعاد عنو.  من أحد أشكال التعامل الالزم الذي ال الصراعأن  قاسر

شكل من أشكال التعامل  الصراعلة شتيل القائل بأن وأكد على ذلك مقا

 15األساسي ؿتو التعاون وعديد من احملاوالت ذلك شاملة.

 منهج البحث .ز 
أصبح منهج البحث ضروري يف أي دراسة علمية. وذلك أنو يفيد يف تقييم 

الفريضة احملصلة من إجراءات استنتاجية النظرية اظتطبقة يف حتليل البيانات بشكل 

فاظتنهج اظتستخدم  13ي ليكشف العالقات بُت البيانات اظتمثلة واضتقيقة الواقعة.استقرائ

ويكون ىذا بدراسة  (content analysis)عتذا البحث ىو اظتنهج التحليل الضمٍت 

وحتليل التواصل من حيث تنظيمي وموضوعي وبالتا ي نوعي عن الرسالة الظاىرة. وجاء 

 التفصيل منها فيمايلي:

  

                                                           
15  Muhammad Basrowi dan Soenyono, Teori Sosiologi dalam Tiga Paradigma. 

(Surabaya: Yayasan Kampusina Surabaya, 2004), hal. 41. 
13  Jhonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. (Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2006), hal. 23. 
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 نوع البحث .3

. (library research)استعان ىذا البحث منهج البحث الوصفي 

فقد سعى ىذا البحث إىل رتع ؼتتلف البيانات من بُت اظتصادر اظتتوفرة إما 

من الكتب واظتقالة العلمية، ورسائل اظتاجستَت ذات صلة مبباحث عتذا 

 البحث.

 مصادر البيانات .1

لنجيب  الشمالعمالقة اظتصدر الرئيسي عتذا البحث ىو الرواية 

صل من الكتب واظتقالة لتاإلضايف عتذا البحث  ركيالين. أما اظتصادال

 العلمية اظتتعلقة مبقتضيات البحث.

 طريقة رتع البيانات .7

استعان الباحث يف طريقة رتع البيانات عتذا البحث طريقة الوصف 

والكتابة. تعد طريقة البحث الوصفي طريقة يسلكها الباحث إلكتاد اظتصادر 

اظتتعلقة مبوضوع البحث، أما طريقة الكتابة عتي الطريقة التحريرية عن 

البيانات ذات الصلة مبشكلة البحث اليت يريد حتليلها، وبالتا ي سيقوم 

 الباحث على تصنيفاهتا بشكل دقيق.
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 طريقة حتليل البيانات .7

استخدم الباحث يف ىذا البحث طريقة حتليل اظتضمون النوعي 

(qualitative content analysis)بطريقة  ا، كانت ىذه الطريقة شبيه

 التفسَتي النصية. وفيما يلي إجراءات عملية التحليل.

 إنشاء األسئلة البحث وفريضتو(أ 

 عقد عينات على اظتصادر اظتختارة (ب 

 .التحليل يف اظتستخدمة الفئات تكوين(ج 

 تسجيل فتوذجات البيانات اظتختارة(د 

 على معايَت اطتاصة يف رتع البيانات إنشاء اصتداول واظتادة اظتؤسسة (ه 

 احملصولة البيانات ؿتو البيانات تفسَت(و 

 نظام البحث .ح 
قصدا إىل تيسَت الباحث يف بناء نتائج البحث، قسم الباحث حبثو إىل أربعة أبواب 

 مع بياهنا اظتوجز كما يلى:
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والدراسات الباب األول، لتتوى على اظتقدمة وخلفية البحث وتركيزه وأىدافو وفوائده  

 السابقة ومنهج البحث ونظامو.

وبالتا ي عرض  قاسر ليويسالباب الثاين، يبحث يف نظرية الصراع االجتماعي ل 

 .عمالقة الشمالاظتختصرات من الرواية 

البيانات ويشمل فيو الوصف عن  حتليلالباب الثالث، يتناول يف نتيجة البحث  

جتماعي. ويكون بنظرية علم األدب اال نجيب كيالينل عمالقة الشمالحتليل الرواية 

عرض البيانات يف ثالث الطبقات الرئيسية وىي مفهوم الصراع الواقعي، مفهوم الصراع 

 . عمالقة الشمالجتماعي الواقع يف الرواية لواقعي، والوظائفية من الصراع االغَت ا

 الباب الرابع، االختتام، الذى يتكون من خالصة البحث واالقًتاحات.   
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 الباب الرابع

 الخاتمة

 

 أ. الخالصة
لنجيب الكيالين حبسب  عمالقة الشماليف الرواية  االجتماعي بعد دراسة الصراع

، يعٍت نوعا من الصراع االجتماعي 05احث الثالث. وجد الب البابلليويس قاسر يف 

للصراع الواقعي الذي  72. ُوجدت من الصراع غَت الواقعي 37من الصراع الواقع و  72

صراعات للشعور  1لنجيب الكيالين، ينقسم إىل  عمالقة الشماللتدث يف رواية 

الصراعات  73العدائية، وىي الصراعات اليت حتدث داخل البشر أنفسهم فحسب و 

للسلوك العدائية، وىي صراعات حتدث بسبب العداوة الدافعة لتحقيق األىداف اظتعينة. 

إىل الصراع بُت األفراد، والصراع  عمالقة الشمالشكال الصراع الواقعي يف رواية تنقسم أ

بُت الفرد واجملموعة، والصراع بُت اجملموعات. حتدث معظم الصراع الواقعي بسبب 

عاصف السطو على أراضي نيجَتيا، مع ظهور األحزاب األجنبية اليت تريد االستيالء 

من ناحية أخرى، تصّور  ُت القبائل يف نيجَتيا.على السلطة من خالل ظهور العداء ب
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يف شكل ختفيف رتيع األطراف اظتتصارعة  عمالقة الشمالالصراع غَت الواقعي يف رواية 

بيانات.  37أو ختفيف أحد األطراف اظتتصارعة. أما البيانات للصراع غَت الواقعي ىي 

غبو ضد مع من قبيلة إو الذي ينفذه اجملتحتدث معظم الصراع غَت الواقعي بسبب السط

اجملتمع من قبيلة ىوسا، ٍب ىناك ػتاربون يريدون إهناء الصراع على الفور ويشعرون باألمن 

 والراحة يف بلدىم.

باإلضافة إىل ذلك، إن الصراع االجتماعي لو تأثَت إكتايب على اضتياة اظتوصوفة. 

قتية العلم، خاصة تقدر أن تزيد أ عمالقة الشمالمن اظتعروف أن الوظائف يف رواية 

بالنسبة للمسجونُت ؽتا كتعلهم أكثر تعطًشا للمعرفة حىت لتتفظوا االستقالل بأحسن 

الطرق. من خالل صراعات اضترب األىلية اليت حدثت، أدركوا أن وحدة شعب نيجَتيا  

كلها ضرورية صتعل البالد قوية وآمنة. ومن خالل فهم اجملتمع ألقتية الوحدة يف البالد، 

ن يزيد التعامل يف اجملتمع النيجَتي من خالل عدم التمييز بُت األعراق والديانات يقدر أ

  بعضهم على بعض غَت رأس.

 ب. االقتراحات
بناًء على نتائج البحث اليت دتت صياغتها، يأمل الباحث أن يتبينن القارئ من 

لنجيب الكيالين جيًدا، ويقدر أن  عمالقة الشمالمعرفة الصراع االجتماعي يف رواية 
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، حىت تكون اظتشورة يف عمالقة الشماليأخذ حكمة من الصراع االجتماعي يف رواية 

 وجو الصراع واختاذ اضتلول اظتناسبة دون إحداث انقسامات بُت األفراد وبُت اجملماعات.

ع وبنتائج حتليل ىذه الدراسة، يأمل الباحث أن يزيد اظتعرفة يف دراسة الصرا 

باستخدام نظرية  عمالقة الشمالاالجتماعي اضتالية وخاصة الصراع االجتماعي يف رواية 

 ، وكذلك باستخدام نظريات الصراع االجتماعي اظتختلفة.قاسرأ.  ليويس
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