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  الشعار
  

كاَرِمُ َعلَى َقدِر َأهِل الَعزِم تَْأِيتْ الَعزَا
َ
  ِئُم * َوتَْاِيت َعلَى َقدِر الَكِرِمي امل

  َوتـَْعُظُم يف َعْنيِ الَصِغْريِ ِصغارُها * َوَتْصُغُر يف َعِني الَعِظيِم الَعظاِئمُ 

  ((املتنيب))

  

  

  اإلهداء

  أهدي هذا البحث إىل:

 أيب احملبوب, كسماد 

 أمي احملبوبة, نور قمريّة 

 أخيت الصغرية, مزكية نفسّية 

  املعهد منهاج التمييز اإلسالمي الذين  املعهد فتح اهلداية اإلسالمي و يفأساتذيت
 بوسيلتهم قد علمين اهللا ما مل أعلم

  بارك اهللا فيكم آمني.مجيع األصدقاء , 
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ABSTRAK 

Penelitian ini  berjudul Al- Syira’ al-Ijtima’iy fi al-Riwayah 17  Ramadan li Jurji 
Zaydan (Dirasah Tahliliyah Ijtima’iyah li Lewis Alfred Coser) menyajikan 
analisis konflik sosial dan fungsi konflik sosial  untuk masyarakat dalam novel 17 
Ramadan karya Jurji Zaidan. Novel ini berisi tentang peristiwa pembunuhan 
Imam Ali, perebutan kekuasaan, keadaan kelompok Khawarij, pengkhianatan, dan 
fitnah yang dibuat oleh kelompok Umayyah. Peneliti akan membahas tiga 
rumusan masalah utama, yaitu apa saja unsur intrinsik yang terkait dengan 
penemuan konflik sosial novel 17 Ramadan, bagaimana konflik sosial dalam 
novel 17 Ramadan, dan apa saja fungsi positif konflik dalam novel 17 Ramadan. 

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori konflik sosial Lewis Alfred 
Coser (1913-2003) yang membagi bentuk konflik menjadi dua: konflik realistis 
dan konflik non realistis. Coser memiliki pemikiran bahwa konflik tidak selalu 
menunjukan fungsi negatif. Tetapi, konflik dapat pula menimbulkan dampak yang 
positif dalam masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam dalam 
penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis, yakni dengan mendeskripsikan 
konflik dan fungsi sosial yang disusul dengan analisis. Sumber data penelitian ini 
adalah novel 17 Ramadan karya Jurji Zaidan tahun 1900 sebagai sumber data 
primer. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukan tujuh konflik sosial yang terbagi 
atas empat konflik realistis, yaitu konflik antara sebagian umat Islam dengan 
Imam Ali, konflik antara Muawiyyah dengan Imam Ali, konflik antara Qutham 
dengan Sa’id, konflik antara Amr bin al-Ash dengan sebagian pendukung Imam 
Ali, dan tiga konflik non realistis yaitu, konflik antara Qutham dan Imam Ali, 
konflik antara Sa’id dan Imam Ali, konflik antara Ibn Muljam dan Imam Ali. Dari 
ketujuh konflik tersebut masing ditemukan fungsi positifnya, yaitu pertahanan 
struktur kelompok terjadi pada konflik antara sebagian umat Islam dengan Imam 
Ali, media komunikasi terjadi di tiga konflik, yaitu  konflik antara Muawiyyah 
dengan Imam Ali, konflik antara Amr bin al-Ash dengan kelompok pembela 
Imam Ali, dan konflik antara Sa’id dan Imam Ali menetapkan dan menjaga garis 
batas antar dua kelompok terjadi pada konflik antara Qutham dan Sa’id, 
meningkatkan solidaritas antar individu dan kelompok terjadi pada konflik antara 
Qutham dengan Imam Ali, dan meningkatkan interaksi antara individu atau 
kelompok terjadi pada konflik antara Abdurrahman bin Muljam dengan Imam Ali. 

Kata kunci: 17 Ramadan, konflik sosial, fungsi konflik sosial 
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  تجريد
ان (دراسة رمضان جلرجي زيد ١٧الصراع االجتماعية يف الرواية هذا البحث بعنوان 

تقّدم حتليًال للصراع االجتماعي ووظيفة الصراع  )للويس الفريد كوزرحتليلية اجتماعية 
حتتوي هذه الرواية على  رمضان جلرجي زيدان. ١٧االجتماعي للمجتمع يف رواية 

رتاء أخذ السلطة بِالقّوِة، وحالة مجاعة اخلوارج، واخليانة، واالف أحداث اغتيال اإلمام علي،
العناصر الذخلية  رئيسية، وهي تمن قبل اجلماعة األُمويّة. ناقش الباحث ثالث مشكال

رمضان، وكيف تكون الصراعات  ١٧املتعلقة باكتشاف الصراع االجتماعي يف رواية 
 ١٧ئف اإلجيابية للصراع يف رواية رمضان، وما هي الوظا ١٧االجتماعية يف رواية 

  رمضان.

 النظرية املستخدمة يف هذا البحث هي نظرية الصراع االجتماعي لويس ألفريد كوزر 
 اليت تقسم الصراع إىل شكلني: الصراع الواقعي والصراع غري الواقعي.) ٢٠٠٣- ١٩١٣(
 صراعيكون للية. ومع ذلك، ميكن أن أن الصراع ال يُظهر دائًما وظيفة سلب كوزررأى   

تأثري إجيايب على اجملتمع. املنهج املستخدم يف هذا البحث هو منهج التحليل الوصفي ، 
ْتُبوُع بالتحليل. مصدر بيانات هذا 

َ
أي من خالل وصف الصراع والوظائف االجتماعية امل

 .)١٩٠٠( جلرجي زيدانرمضان  ١٧البحث هو رواية 

عين ي أربع صراعات واقعية وهياعية جتمهذا البحث أن هناك سبع صراعات انتيجة و 
الصراع مع اإلمام علي, الصراع بني معاوية واإلمام علي,  الصراع بني بعض أمة اإلسالم

  جمموعة الدفاع عن اإلمام عليو بن العاص مع بني قطام وسعيد, الصراع بني عمر 
سعيد اإلمام علي, الصراع بني  و يعين الصراع بني قطام وثالث صراعات غري واقعية
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. وجد كل من الصراعات السبعة وظيفة واإلمام علي, الصراع بني ابن ملجم واإلمام علي
أمة اإلسالم مع اإلمام  تقع يف الصراع بني بعض الدفاع عن بنية اجملموعة يعين   إجيابية
اوية مع اإلمام علي، تقع يف ثالث صراعات يعين الصراع بني مع اّتصال , وسيلةعلي

بن العاص مع جمموعة الدفاع عن اإلمام علي، الصراع بني سعيد و  الصراع بني عمرو
و زيادة  قطام وسعيد،تقع يف الصراع بني  قّرر وحافظ خط بني اجملموعتني , واإلمام علي
, وزيادة يف التفاعل تقع يف الصراع بني قطام واإلمام علي بني األفراد واجلماعات التضامن

 .صراع بني عبد الرمحن بن ملجم واإلمام عليتقع يف ال بني األفراد واجلماعات

 الوظائف اإليجابية للصراعالصراع االجتماعي ،  رمضان ، ١٧: فتاحيةكلمة م
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 مة الشكر والتقديركل
هللا القوي سلطانه والواضح برهانه واملبسوط يف الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل احلمد 

العرب والعجم وإمام الطيبة ومنبع العلم واحللم واحلكم سيدنا وموالنا  وسلم على أشرف
  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

ن: رمضان لجرجي زيدا ١٧الصراع اإلجتماعية في الرواية قد مت البحث بعنوان 
أدرك أن هذا البحث ال ميكن أن . اجتماعية للويس ألفريد كوزردراسة تحليلية 

ساعدوين هذا العمل. ولذلك يف هذه الفرصة تمل دون دعم مجيع املدرسني الذين يك
  سيقدم الباحث الشكر والتقدير إىل:

جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية  م الدكتور املكني املاجستري كرئيسفضيلة املكر  .١
 احلكومية جوكجاكرتا.

الثقافية جبامعة  فضيلة املكرم الدكتور حممد ولدان كعميد كلية اآلداب والعلوم .٢
 سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.

ا بكلية ئيسإينيغ هرينييت كر الدكتورة فضيلة املكرمة  .٣ ة قسم اللغة العرابية وأد
 األداب والعلوم الثقافية جبامعة سونان كليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.

 األكادميي للباحث.شرف املمصطفى املاجستري ك السيدفضيلة املكرم  .٤

 ينشرف الذي قد أرشداملفضيلة املكرم الدكتور حممد واحد هدايات املاجستري ك .٥
 هذا البحث, فأشكره شكرا جزيال. امتاميف 
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  األول الباب
 مقدمة

  ة البحثيخلف  .أ 
نسان من التجربة والتفكري والعاطفة والفكرة األدب هو تعبري عن لفظ اإل

ينقسم األداب اىل  ١لواضح الذي حيرِّك رونق من خالل اللغة.واالعتقاد يف التصّور ا
: األدب الوصفي واألدب اإلنشائي. إن األدب الوصفي هو األدب الذي ال قسمتني

َخّياّيل فيه أو ِمرارا يسمى بالعلوم األدبية. يَنَقِسم األدب الوصفي إىل ثالثة أقسام: 
ألدب اإلنشائي هو األدب الذي مجيل تاريخ األدب َونقد األدب َونظريَّة األدب. مث ا

  ٢ه. يَنقسم اآلدب اإلنشائي إىل ثالثة أقسام: الشعر واملسرحية والنثر.اأسلوبه ومعن

 يعين من لغة إيطالية الروايةالنثر. أصل كلمة  من نوع الرواية هي إحدى
novella  مث نشأت يف بلد اإلجنليزي واألمريكّي. واصطالحًا الرواية هي حكاية يف

وحتتوي الرواية  وموضوع.وحبكة  حصيةالش ل نثر حبجم عريض، هلا صعب منشك
ُتصنف الرواية يف األدب العريب اىل نوع األدب  ٣أيضا على أجواء وبيئة متنوعة.

العريب احلديث الذي نشأ يف آخر القرن التاسعة عشر أو يف بداية القرن العشرين. 
اية القرن التاسعة عشر، إذا   ا يف  كان ظهورها قد بدأ من سليم البستاين مع يقال أ

أو من جرجي زيدان برواياته التارخيية يف عام  ١٨٧٠اهليام يف جنان الشام يف عام 
                                                            

١ Alfian Rokhmansyah, Studi dan Pengkajian Sastra, (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2014), hlm. 2 

٢ Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, (Jakarta: 
Rajawali Pres, 2008), hlm. 6-7. 

٣ Suminto A. Suyuti, Berkenalan dengan Prosa Fiksi, (Yogyakarta: 
Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 07.  
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سني الرواية زينب حلويقال إن بدايتها يف القرن العشرين إذا بدأ ظهورها من  ١٨٩١
ضة األدب اهيكل لعريب يف . يعترب ظهور الرواية العربية هي جزًءا ال يتجزأ من 

  ٤تقسيم التاريخ اليت معروف باألدب العريب احلديث.

من أشهر الشخصيات األدبية العربية احلديثة وهلا ِصفٌة مميَّزٌة يف أعماله هو 
جرجي زيدان. زيدان كاتب عريب حديث منتجاً، ُولد يف بريوت مث انتقل للعمل يف 

من الروايات يف نوع مصر، على الرغم من كونه مسيحًيا، قد كتب زيدان الكثري 
روايات عربية وإسالمية تارخيية لُه إحداها رواية  ٢٣ُوجد  ٥التاريخ العريب واإلسالمي.

  ٦رمضان. ١٧

رمضان هي واحدة من الروايات التارخيية اإلسالمية جلرجي زيدان،  ١٧رواية 
زيدان وهذه الرواية ممتعة للقراءة والبحث على الرغم القصة فيها تأثرت املأساوية، بل 

قادر على سردها بشكل جيد للغاية من خالل اجلمع بني القصص من اجلوانب 
التارخيية والقصص الغراميَّة. ميكن القول أن هذه الرواية حتتوي على قيمتني، ومها قيمة 
تدريس التاريخ وقيمة التسلية. حتكي هذه الرواية األحداث اليت وقعت قبل وبعد 

أيب طالب. مت إعداد خطة االغتيال بعناية من قبل  اغتيال اخلليفة اإلمام علي بن

                                                            
٤ Moh. Wakhid Hidayat, Sejarah Pra Kemunculan Novel Arab, jurnal 

Adabiyyat (Vol. 10, No. 1, 2001), hlm. 186. Diakses pada 19 Maret 2021, melalui 
suka.ac.id/adab/Adabiyyat/article/view/10109-http://ejournal.uin  

٥ Moh. Wakhid Hidayat dkk, Peta Kajian Atas Novel Sejarah Islam Karya 
Jurji Zaidan, Jurnal CMES (Vol. XII, No.1, 2019), hlm. 05. Diakses pada 10 Januari 

https://jurnal.uns.ac.id/cmes/article/view/34867/22844 2021, melalui  
٦ Moh. Wakhid Hidayat, Struktur Narasi Novel Sejarah Islam 17 Ramadan, 

jurnal Adabiyyat (Vol. XII, No.2, 2013), hlm. 364. Diakses pada 4 Januari 2021, 
/12207suka.ac.id/adab/Adabiyyat/article/view-http://ejournal.uinmelalui  
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حنة بن عدي. استخدم قطام مجاهلا شإحدى فريق اخلوارج، وهي قطام بنت 
للحصول على مساعدة لالنتقام على اإلمام علي لوفاة والدها وأخها. كما حث 
  معاوية بن أيب سفيان اإلمام علي على التنحي عن عرش القيادة. قيل يف الرواية أنه

كانت هناك صراعات اجتماعية كثرية يف ذلك الوقت، من بينها الصراع بني معاوية 
  فيها الغرامية بني سعيد وخولة.  واإلمام علي. وروي أيضا

من الشرح أعاله يرى الباحث أن هناك ظواهر اجتماعية اليت ظهرْت إىل حد  
جتماعي، كبرية، لذلك يهتم الباحث بإجراء حبث باستخدام منهج علم األدب اال

ر.  دالالت الظواهر االجتماعية، كوز ريَّة الصراع االجتماعي للويس  وخاصة بِنظ
رمضان، تستطيع أن تـَُرى يف االقتباس  ١٧وخاصة الصراعات االجتماعية يف رواية 

  من الرواية كما التايل:

اخلوارج مجاعة من رجال اإلمام علي نقموا عليه قبوله التحكيم على أثر وقعة صفني، 
مقدمة الذين حرضوه على قبوله، لكنهم ملا رأوا التحكيم آل اىل  كانوا قبل ذلك يفو 

احلكم خبروج اخلالفة منه إىل معاوية بن أىب سفيان نقضوا بيعه ونبذوا طاعته، وطمعوا يف 
  ٧ألنفسهم.  السلطة

من االقتباس أعاله، متكن مالحظة وجود صراع بني اإلمام علي بن أيب طالب 
. وقع الصراع بعد حرب صفني. كان سبب الصراع بينهما هو أن اإلمام وبعض أتباعه

علي قَِبَل بِالتحكيم الذي قدَّمه معاوية، حىت أن بعض أتباعه رفضوا على ذلك ألن 
التحكيم أدى إىل حترير اخلالفة من اإلمام علي. وكان أثر من الصراع ذلك هو 

باخلوارج مع مبايعة عبد اهللا بن وهب. َطَردُ بعض أتباعه ويُنِشُأ مجاعة جديدة مسمَّى 

                                                            
  .٣), ١٩٠٠, (مصر: مكتبة اهلالل,رمضان ١٧جرجي زيدان, ٧
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باإلضافة إىل ذلك، كان هناك حرب بني اإلمام علي واخلوارج ُعِرَف حبرب النهروان. 
هو فر، ز كو لويس ألفريد  إذا رأى ذلك الصراع باستخدام نظرية الصراع االجتماعي ل

عي، ألن الصراع حيدث على أساس خيبة أمل بعض اجلماعات قالو  من الصراع
قبوله التحكيم. إذا مت عرضها من بف الذي يعترب خميبا لآلمال (اإلمام علي) للطر 

يف جمموعة، ألن الصراع حيدث بني الشخصيات يف نفس  هو الصراعفمكان الصراع 
  اجملموعة.

ج يفهم األعمال األدبية وحيلل األدب االجتماعيعلم  اعتبارا  هاويقيم هاهو 
ا (االجتماعية يف اجملتمعاجلوانب  من ). ال ينبغي النظر إىل األعمال األدبية على أ

ل. جيب أن ينتبه فهم األعمال األدبية إىل العالقة األساسية بني األعمال ستقِ شيء مُ 
إىل ثالثة أنواع، وهي  األدب االجتماعييصنف ويلك ووارن علم  ٨األدبية واجملتمع.

رئ. يف هذه الدراسة، علم اجتماع املؤلف، وعلم اجتماع العمل، وعلم اجتماع القا
العمل األديب ذلك يستخدم الباحث النوع الثاين، وهو علم اجتماع العمل، ويتفحص 

من خالل النظر إىل الغرض، واألشياء اليت ينطوي عليها حول املشاكل االجتماعية 
  ٩العمل.ذلك يف 

من الشرح أعاله، ميكن القول أنه من املمكن جًدا وجود مشاكل اجتماعية 
النزاعات  نشأة رمضان من ١٧. ميكن رؤية إحداها يف رواية األديب ليف العم

على أنه صراع مباشر وواعي بني األفراد أو  عامة العديدة. ميكن تعريف الصراع

                                                            
٨ Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 60. 
٩ Rene Wellek, Austin Warren, Teori Kesusastraaan (diterjemahkan oleh 

Melani Budianta), (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 109. 
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اجلماعات لتحقيق نفس اهلدف، وتعترب هزمية الطرف اخلصم مهمة لتحقيق نفس 
ن حقائق, وهو هو أحد م احد زعيم إجتماعي  عند الجتماعيالصراع ا اهلدف.

أو  هلا, وقد يكون هذا التضارب مسترتعبارة عن تضارب القوى االجتماعية ونضا
لويس كوزر هو   ١٠, وقد يكون بني فردين أو فئتني أو مجاعتني أو جمتمعني.َساِفر

االجتماع الذين يتحدثون عن الصراع االجتماعي. من وجهة يف علم أحد علماء 
اجتماعية  ميف كل جمتمع باستمرار تغرياعادة ث الصراع ظاهرة طبيعية حتد ،هنظر 

لرواية  احتليلي جهازار باعتبارها ز ختيار نظرية الصراع االجتماعي كو مت ا  ١١وثقافية.
ر قادرة على ز كو لرمضان بناًء على عدة أسباب، أوًال، نظرية الصراع االجتماعي  ١٧

رية الصراع االجتماعي رؤية شكل الصراع االجتماعي يف اجملتمع، وثانًيا، تركز نظ
االجتماعي  العلماءلويس كوزر اهتمامها على الصراع الوظيفي، مما جيعله خمتلف عن 

  خر.اآل

بناًء على الشرح أعاله، يريد الباحث الكشف عن أشكال الصراع االجتماعي 
رمضان. للمساعدة يف حتقيق أهداف البحث، يستخدم  ١٧ووظيفته يف رواية 

العناصر الداخلية أو األساسية لألعمال األدبية. تتكون  وهينظرية داعمة، الباحث 
 .هذه العناصر من املوضوع والشخصية والبيئة واحلبكة ووجهة النظر

 تحديد البحث  .ب 
بناًء على وصف اخللفية أعاله، فإن املشكلة األساسية يف هذا البحث هي 

رجي زيدان، رمضان جل ١٧الظواهر االجتماعية اليت حتدث بني الشخصيات يف رواية 
                                                            

  ١٢٨), ص. ١٩٨٤(القاهرة: مكتبة اآلداب, الطبعة األوىل,  علم االجتماع اإلسالمي,زيدان عبد الباقي,  ١٠
١١ Ahmad Fedyani Saifuddin, Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham Dalam 

Agama Islam, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 07. 
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خاصة فيما يتعلق بالصراع االجتماعي ووظيفته، واليت صاغها الباحث يف ثالثة أسئلة 
  على النحو التايل:

 ١٧ما هي العناصر الداخلية املتعلقة باكتشاف الصراع االجتماعي يف رواية  .١
رمضان جلرجي زيدان؟

 رمضان جلرجي زيدان؟ ١٧كيف هو الصراع االجتماعي يف رواية  .٢
رمضان جلرجي زيدان؟ ١٧الصراع االجتماعي يف رواية  إجيابيةفة وظيما  .٣

 اغراض البحث وفوائده  .ج 
البحث  افإن الغرض من هذ بناًء على التحديد الذي صاغه الباحث أعاله،

العناصر الداخلية املتعلقة باكتشاف الصراع االجتماعي ووظيفته يف رواية  إلكتشاف
الصراع نظرية بنيوية لروبريت ستانتون و نظرية رمضان جلرجي زيدان باستخدام  ١٧

  ر.ز ويس الفريد كو لاالجتماعي ل
. الفوائد اليت ميكن هاتقدم هذا البحث فوائد جلميع اجلمن املتوقع أن ي

احلصول عليها من هذا البحث هي كما يلي:
 الفوائد النظرية .١

من املتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على إثراء املعرفة بالدراسات 
ة نظرية الصراع ية العربية يف جمال علم األدب االجتماعي، وخاصاألدب

أن يكون هذا البحث على ويرجو الباحث  كوزر.  لفريداالجتماعي لويس أ
  يف الرواية العرابية.يساهم يف تطوير نظرية 
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 الفوائد العملية .٢
يتوقع أن يعّرف هذا البحث القراء األدب وخربائه على الرواية   .)أ 

 رمضان. ١٧مية التارخيية اإلسال
من املتوقع أن يساعد هذا البحث القراء على فهم حمتوى الرواية،    .)ب 

 وخاصة تلك املتعلقة بالصراعات االجتماعية.

 التحقيق المكتبي  .د 
واد القراءة. تكون مواد القراءة املعنية بشكل عام ملمراجع  وه التحقيق املكتيب

من املهم القيام  ١٢.ةاسدر التتعلق مبوضوع  أو حبوثوأطروحات  علمية جمالت هي
  تكرار البحث.عن بذلك لتجنب 

ت، حماضر يف كلية اآلداب اد هدايحوا اليت كتبها حممدالعلمية أوال، اجمللة 
 Struktur Narasi Novel Sejarah“بعنواناجلامعة سونان كاليجاكا والعلوم الثقافية يف 

Islam 17 Ramadan” (2013)  ١٧لرواية  ةرديالس البنية. تكشف هذه اجمللة عن 
. جرمياس. نتائج البحث هي أن . جأل ةالسردي هي البنية هالتحليلنظرية رمضان مع 
، الكلية البنيةفعلية رئيسية للرواية، ومن بينها مت العثور على مخسة  بنيةهناك أربعة 

- يل شخصيات القصة، وإهانة العفة كمة، وإعادة تأهاحملعمل انتقام  بنيةوهي 
 ١٣البطالت. بنيةاملكانية التفصيلية.  بنيةوال العقاب الشديد،

                                                            
١٢ Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu 

Sosial Humaniora Pada Umumnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 276. 
١٣ Moh. Wakhid Hidayat, Struktur Narasi Novel Islam 17 Ramadan, Jurnal 

Adabiyyat (Vol. XII, No. 2, 2013), diakses pada 3 Januari 2021, melalui 
.suka.ac.id/adab/Adabiyyat/article/view/12207-http://ejournal.uin 
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ا  تهي كتبذال بحثثانًيا، ال باجلامعة رادين فتاح أنيسة، طالبة اللغة العربية وآدا
يف رواية حنة بن عدي شقطام بنت شخصية "بعنوان  اإلسالمية احلكومية فاليمباع

 "س يف أدبوعلم النف هليكليةة اليحتلي ، دراسةجورجي زيدان لعملرمضان ل ١٧
د الشخصية الرئيسية جيالعناصر اهليكلية للنص و  بحثال اناقش هذي. )٢٠١٨(

مليئة  قطامشخصية تظهر أن هذا البحث  ةجينتو  الرواية.تلك يف  طاملشخصية ق
 ١٤باحلزن واالنتقام.

ا يف جامعة  ةطالب ،ه أنيسفاتول إلياناتي كتبذال البحثثالثًا،  اللغة العربية وآدا
الصراع االجتماعي يف رواية أرض "سورابايا بعنوان  اإلسالمية احلكومية سنان أمبل

ناقش ي). ٢٠١٨( "النفاق ليوسف السباعي، دراسة حتليلية علم األدب االجتماعي
صراع االجتماعي الالرواية باستخدام نظرية تلك الصراع االجتماعي يف  بحثالا هذ
أشكال من و ثالث اًعا اجتماعًيا، صر  ١٧أن هناك  الويس ألفريد كوزر ونتائج حبثهل

 ١٥ق.االصراع االجتماعي، وعاملني يسببان الصراع االجتماعي يف رواية أرض النف

ها أروم رزكا نورسانتاري، طالبة يف قسم الرتبية تاليت كتب العلمية رابعاً، اجمللة
 Konflik Sosial dalam“، بعنوان احلكوميةامعة سورابايا جبواألدب اإلندونيسي، 

Novel O Karya Eka Kurniawan” )ع). تكشف هذه اجمللة عن الصر ٢٠١٨ 

                                                            
رمضان جلرجي زيدان: دراسة التحليل اهليكلي وعلم النفس  ١٧شخصية قوطام بنت سوهنة بن عدي يف الرواية انيسة,  ١٤

, من  ٢٠٢١يناير  ١١), الوصول إليها يف ٢٠١٨(فاملبانج: جامعة رادين فتاح اإلسالمية احلكومية, يف األداب, 
http://repository.radenfatah.ac.id/4459/ 

فاض ليوسف السباعي: دراسة حتليلية علم األداب اإلجتماعي, الصراع اإلجتماعي يف الرواية أرض النانيسفاتول إليانا،  ١٥
, من: ٢٠٢١مارس  ٦), الوصول إليها يف ٢٠١٨(سورابايا: جامعة سونان أمبل اإلسالمية احلكومية، 

id/view/creators/Eliyana=3AAnisfatul=3A=3A.htmlhttp://digilib.uinsby.ac. 
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ويس ألفريد لباستخدام نظرية الصراع االجتماعي ل Oاالجتماعي املوجودة يف رواية 
. يكوزر، مبا يف ذلك الصراع الواقعي، والصراع غري الواقعي، ووظيفة الصراع االجتماع

ب عليها الصراع الواقعي وأن الوظيفة يغل Oخامتة هذا البحث أن الرواية من تظهر 
 ١٦اإلجيابية للصراع االجتماعي يف الرواية هي زيادة التفاعل بني األفراد واجلماعات.

كلية اآلداب يف   ابالخامساً، اجمللة اليت كتبها ديدي نوفا أندريانا وزكي مبارك، ط
 Konflik Sosial dalam Novel TAN Karya Hendri Teja“اموالنغ بعنوانفجامعة 

Melalui Teori Konflik Sosial Lewis A. Coser) ”تكشف هذه الدراسة ٢٠٢٠ .(
يف الرواية. تشري نتائج هذه الدراسة إىل وجود  تهعن الصراع االجتماعي ووظيف

لنزاع للحفاظ على من اقعية باإلضافة إىل الوظيفة اإلجيابية لواقعية وغري واالصراعات ال
 ١٧.TANيف رواية  النظام االجتماعي وتقويته

األول والثاين  املرجع. قسمنيإىل ها ميقسبت الباحثقام املراجع،  تلك من مجيع
وما جيعل هذا البحث خمتلًفا هو النظرية  ،املادي بالكائنفئة املراجع املتعلقة  اضمن

 املراجعيف فئة  هايتم تضمين اخلامس حىترجع الثالث املاملستخدمة يف الدراسة. بينما 
لويس ألفريد كوزر. لنظرية الصراع االجتماعي  وهو الرمسي للبحث، كائنة بالاملتعلق

                                                            
١٦ Arum Rizka Nursantari, Konflik Sosial dalam Novel O Karya Eka 

Kurniawan: Kajian Konflik Sosial Lewis A. Coser), jurnal BAPALA (Vol. 5, No 2, 
2018). Diakses tanggal 9 Maret 2021, melalui: 

 https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/bapala/article/view/23095/0 
١٧ Dede, Nova Andriyana, Zaky Mubarok, Konflik Sosial Dalam Novel TAN 

Karya Hendri Teja Melalui Teori Konflik Lewis A. Coser, PIKTORAL journal of 
humanities, (Vol. 2, No 2, 2020). Diakses tanggal 26 Februari 2021, melalui: 

.http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/PTL/article/view/7637 
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ث و راجع املتعلقة، مل يعثر الباحث على أي حبعن املوفيما يتعلق ببحوث الباحث 
 لويس ألفريد كوزر.لرمضان باستخدام نظرية الصراع االجتماعي  ١٧رواية  يف ةسابق

 اإلطار النظري  .ه 
 الداخلية صراعنال .١

هي العناصر اليت تبين العمل األديب نفسه. هذه  الداخلية العناصر
) ١٩٧٥كان ستانتون (و  ١٨كعمل أديب.حاضرا   العناصر جتعل العمل األديب

املوضوع، وقائع القصة، والوسائل وهي ، يقّسم العناصر الداخلية اىل ثالثة أنواع
  ١٩األدبية.

 املوضوع  .أ 
املهم للتجربة البشرية. هو املعىن الوارد يف النص، مثل املعىن  املوضوع

ميكن أن تعطي املوضوعات القوة وميكن أن تؤكد على وحدة كل 
يف موضوع إن  ٢٠حدث يف وقت واحد يف سياقه األكثر عمومية.

إن  املوضوع معلنا غري معلن. يقال معلنا العمل األديب ميكن أن يكون 
تم إذا مل ي غري معلنكان املوضوع قد أوضحه املؤلف بوضوح. يقال إنه 

                                                            
١٨ Bayu Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University, 1998), hlm. 23. 
١٩ Robert Stanton, Teori Fiksi Robert Stanton, terjemahan oleh Sugiharti dan 

Rosi Abis al-Irsyad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 25. 
٢٠ Robert Stanton, Teori Fiksi Robert Stanton…, hlm 7. 
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ذكر املوضوع صراحة من قبل املؤلف، ولكن مت الشعور به يف القصة 
 ٢١بأكملها.

 وقائع القصة   .ب 
القصة هي جوانب من القصة يتم رؤيتها من وجهة نظر واحدة.  وقائع

تعمل هذه اجلوانب كسجل لألحداث التخيلية للقصة. إذا مت تلخيص 
توى الواقعي للقصة هذه اجلوانب، فسيتم تسميتها بالبنية الواقعية أو املس

  والذي يتكون من:
 الشخصية )١

 ةيف القصة. يعّرف أبرامز الشخصي ممثلهي  ةالشخصي
ا األشخاص الذين يظهرون يف عمل سردي يتم تفسريه  على أ
على أنه يتمتع بصفات وميول أخالقية معينة من قبل 

 يف سياقني. يشرياملمثل ميكن استخدام مصطلح  ٢٢القارئ.
األفراد الذين يظهرون يف القصة. يشري  السياق األول إىل

السياق الثاين إىل مزيج من االهتمامات والرغبات والعواطف 
 ٢٣واملبادئ األخالقية هلؤالء األفراد.

 احلبكة )٢
احلبكة هي سلسلة من األحداث يف القصة. يقتصر 

على األحداث املرتبطة سببًيا. العنصران  احلبكةمصطلح 
                                                            

٢١ Suharianto dalam Sangidu, Strukturalisme Dalam Sastra Arab: Teori dan 
Aplikasinya, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.46. 

٢٢ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi..., hlm. 165. 
٢٣ Robert Stanton, Teori Fiksi…, hlm. 33. 
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ا احلبكة مها الصراع والذروة. األساسيان اللذان يتألف منهم
 يةجيب أن تتكون احلبكة من ثالثة أجزاء، وهي البداية والوسط

جيب أن تكون عالقة األحداث يف احلبكة واضحة  ٢٤والنهاية.
 ٢٥ومنطقية وميكن التعرف عليها يف الوقت املناسب.

 البيئة )٣
 هي املكان الذي حتدث فيه األحداث أو البيئة هي

 يه البيئةوفًقا لستانتون،  ٢٦إلجراء.ا فيه حدثالذي قت ال
يف شكل  بيئةكون التاحمليطة حبدث يف القصة. ميكن أن  املنطقة

 ةقادر  والبيئةمكان أو وقت معني أو نقطة إىل فرتة تارخيية. 
أيًضا على إبراز النغمة العاطفية واملزاج الذي حييط بالشخصية. 

تكون مرآة تسمى هذه النغمة العاطفية باجلو، واليت ميكن أن 
ارج اخلأو انعكاًسا ملزاج الشخصية أو كجزء من العامل 

 ٢٧لشخصية.ل
 القصة وسائل )٤

القصة هي طريقة يستخدمها املؤلف لتحديد  وسائل
تتكون  ٢٨وترتيب تفاصيل القصة لتشكيل منط ذي معىن.

األدوات األدبية من العنوان ووجهة النظر واألسلوب والرمزية 
                                                            

٢٤ Robert Stanton, Teori Fiksi…, hlm. 26. 
٢٥ Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi..., hlm 146. 
٢٦ Pradopo dalam Sangidu, Strukturalisme Dalam Sastra Arab…,  
hlm. 77. 
٢٧ Robert Stanton, Teori Fiksi…, hlm. 35-36. 
٢٨ Robert Stanton, Teori Fiksi…, hlm. 46. 



١٣ 
 

امه يف هذه الدراسة هو جمرد والسخرية. لكن ما مت استخد
 وجهة نظر.

 ميكن قولو  ٢٩وجهة النظر هي موضع الراوي يف القصة.
ا طريقة املؤلف يف تقدمي الشخصيات  وجهة النظر على أ

واألحداث اليت تشكل القصة يف عمل أديب.  حلبكةواألفعال وا
، يتم تقسيم وجهة النظر إىل أربعة أنواع، هامن حيث أهداف

، الثانوية- وىلاأل ية، والشخصةالرئيسي-األوىل الشخصيةوهي: 
 ٣٠.حمدودةال ةالثالث ية، والشخصةاحملدود ةالثالث يةوالشخص

 ر الوظيفية للصراع االجتماعيز نظرية لويس ألفريد كو  .٢
وفًقا لكوزر، فإن الصراع االجتماعي هو نزاع حول القيم واملطالب 

توفر بشكل كاٍف. ال تنوي املتعلقة بالوضع والسلطة ومصادر الثروة اليت ال ت
األطراف املتنازعة احلصول على السلع املطلوبة، ولكنها متيل أيًضا إىل حماصرة 

 ٣١هم وإيذائهم وتدمريهم.أعدائ
كوزر حتليله على أسس   The Functions of Social Conflictبه يف كتا

أفكار سيميل بأن الصراع هو أحد األشكال األساسية للتفاعل االجتماعي 

                                                            
٢٩ Atmazaki dalam Sangidu, Strukturalisme dalam Sastra Arab…, hlm. 86. 
٣٠ Robert Stanton, Teori Fiksi.., hlm. 53-54. 
٣١ I.B. Wirawan, Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), hlm. 83. 
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بشكل  كوزركن ربط عملية الصراع بأشكال بديلة مثل التعاون. يعتقد  ومي
  ٣٢أساسي أن الصراع ال جيب أن يكون مدمرًا أو غري فعال.

، أن سيميليهتم كوزر أيًضا بأصل الصراع االجتماعي، متاًما مثل رأي 
أو  هناك طبيعة عدوانية أو عدائية يف الشخص، وهو ما يسمى الشعور العدائي

hostile feeling الذي توقف فقط عند املشاعر  سيميلر رأي ز . لكن انتقد كو
العدائية. بالنسبة لكوزر، فإن الشعور العدائي ليس بالضرورة سبب الصراع، 

 hostile behaviorر عنصر السلوك العدائي أو ما يسمى ز لذلك يضيف كو 
  الصراع إىل قسمني: كوزر قسم ٣٣كأحد أسباب الصراع.

 واقعيالالصراع   .أ 
راع الواقعي هو صراع ينشأ من خيبة األمل من املطالب الص

احملددة اليت حتدث يف العالقة ومن تقدير إمكانية توجيه املشاركني إىل 
نوع من الصراع، يركز تفاعل األشياء اليت تعترب خميبة لآلمال. يف هذا ال

الذي جيب  صراعل مادة أو موضوع العلى مسألة اخلالف حو  صراعال
 حله. راعصعلى أطراف ال

 أي ال وقعي الصراع غري الواقعي  .ب 
ة غري الواقعي هي صراعا ال تنبع من أهداف متنافس الصراع

جانب  منعلى األقل و التوتر،  الصراعمعادية، ولكن من احلاجة إىل 

                                                            
٣٢ Lewis Alfred Coser, TheFunctions of Social Conflict, (New York: The 

Free Press, 1956), hlm. 72. 
٣٣ Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik 

Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 46. 
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ميكن القول أيًضا أن الصراع غري الواقعي كان نتيجة خيبات  ٣٤واحد.
  ٣٥غري املكشوف. أمل خمتلفة أو كبديل للعداء الواقعي األصلي

عناصر واقعية وغري واقعية  توجد يف حالة واحدة ميكن أن
. ميكن أن يتبع الصراع الواقعي على وجه اخلصوص معا للصراع

مشاعر مشوهة عاطفيًا ألن التعبري عن التوتر غري ممكن يف حاالت 
  ٣٦الصراع األخرى.

ن غالًبا ما تقوي النزاعات وحتدد احلدود بني اجملموعات وتزيد م
توليد تضامن مجاعي داخلي. الصراع بني اجملموعات هو لقاء بني 
داخل اجملموعة وخارجها. عندما حيدث تعارض، فإن كل عضو يف 

جمموعة) للتعامل مع  داخلاجملموعة سيزيد من الوعي كمجموعة (
اجملموعات األخرى (خارج اجملموعة). ستزداد قوة التضامن الداخلي 

ة بسبب العداء أو الصراع مع اجملموعات وتكامل اجملموعة الداخلي
  ٣٧اخلارجية.
أن الصراع ب، سيميلنظرية الصراع من فكر  كوزرر  طوَّ 

ر أن النزاعات اليت ز االجتماعي هو نظام اجتماعي وظيفي. يعترب كو 
حتدث يف اجملتمع ال تظهر فقط وظيفة سلبية، ولكن هلا أيًضا تأثري 

                                                            
٣٤ Lewis A. Coser, The Fungsions of Social…, hlm. 49. 
٣٥ Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: PT Grafindo 

Persada, 2013), hlm. 111. 
٣٦ Lewis A. Coser, The Fungsions of Social…, hlm. 57. 
٣٧ Lewis A. Coser, TheFunctions of Social…, hlm. 38. 
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 The Function of Social Conflictكما قال كوزر يف كتاب   ٣٨إجيايب.

  كما يلي: 
“Conflict is not always dysfunctional for the relationship whitin 
which is occurs; often  
conflict is necessary to maintain such relationship”39 

  ر، للنزاع وظائف إجيابية، مبا يف ذلك:ز من وجهة نظر كو و  
تضامن اجملموعة. جتعل النزاعات مع  ميكن للنزاع أن يزيد من )١

م  اجملموعات اخلارجية أعضاء اجملموعة أكثر وعًيا بعالقا
 ٤٠اجلماعية وتزيد من مشاركتهم.

مع جمموعات معينة إىل وجود عالقة  صراعاتستؤدي ال  )٢
 جتاذب بني بعضها البعض.

الصراع يف اجملتمع ميكن أن حيفز أفراد اجملتمع الذين كانوا   )٣
 شطني يف لعب أدوار معينة.ا األصل ليصبحوا نلبيني يفاس

 ٤١الصراع له وظيفة التواصل.  )٤
  
 

                                                            
٣٨ Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer, (Jakarta: PT Grafindo 

Persada, 2013), hlm. 114. 
٣٩ Lewis A. Coser, TheFunctions of Social…, hlm. 77-80 
٤٠ Lewis A. Coser, TheFunctionsof Social…, hlm. 90. 
٤١ Elly M, Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta 

dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya. (Jakarta: 
Kencana, 2011), hlm. 38. 
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 منهج البحث  .و 
 نوع البحث .١

من وجهة نظر النوع، ميكن تصنيف هذا البحث على أنه حبث مكتيب، 
أي البحث الذي جيمع أنواًعا خمتلفة من البيانات واملعلومات يف مساحة املكتبة 

ذا البحث.   ٤٢ذات الصلة 
 بياناتمصدر ال .٢

رمضان جلرجي  ١٧نص رواية  هي:يف هذه الدراسة  در البياناتمص 
ا مكتبة اهلالل عازيدا  .١٩٠٠م ن واليت نشر

 طريقة جمع البيانات .٣
طريقة مجع البيانات املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة القراءة وتدوين 

داخلية رمضان بعناية، مث حيدد العناصر ال ١٧املالحظات. تقرأ الباحث رواية 
للرواية وسجل الكلمات واجلمل والفقرات اليت تتوافق مع أهداف البحث، مث 

 صوص املختارة يف بطاقة البيانات.تقوم بإدخال الن
 تحليل البيانات .٤

منهج حتليل البيانات يف هذا البحث هو منهج وصفي حتليلي. تتم هذه 
 ٤٣التحليل.الطريقة عن طريق وصف احلقائق على الكائن الدراسي مث يتبعها 

اخلطوات اليت مت اختاذها يف هذا البحث هي قراءة الرواية بعناية، وحتديد 
العناصر الداخلية، وحتديد النصوص املتعلقة بالصراع االجتماعي ووظيفته، 

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

Aksara, 2008), hlm. 28. 
٤٣ Nyoman Kutha Ratna, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.53. 
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وحتليل هذه النصوص باستخدام نظرية الصراع االجتماعي لويس أ. كوزر، مث 
 استخالص النتائج.

 نظام البحث  .ز 
 وحتديد البحث البحث خلفيةعلى تتضمن و ول على مقدمة األ البابحيتوي 

البحث  ومنهجواإلطار النظري  التحقيق املكتيبوأهداف البحث وفوائد البحث و 
  .ونظام البحث

رواية من الثاين على سرية جرجي زيدان كروائي وعرض ملخص  وحيتوي الباب
  رمضان. ١٧

املتعلقة بالصراع  يالتالتحلو  الداخليةالثالث العناصر  بابال الباحث يف يناقش
لويس الصراع االجتماعي رمضان باستخدام نظرية  ١٧ووظيفته يف رواية  ياالجتماع
  أ. كوزر.

  .االقرتاحاتنتائج البحث و  خالصة منحيتوي على و  خالصةالرابع  بابالو 
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  الباب الرابع
  الخاتمة

 االستنتاج  . أ
د من الصراعات االجتماعية يف يْ دِ عَ  ُوجد ,بناًء على البحث الذي مت إجراؤه

ع على أرب ُوجدرمضان تأيت يف شكل صراع واقعي وصراع غري واقعي.  ١٧واية ر 
اع بني بعض املسلمني ، منها الصر رمضان جلرجي زيدان ١٧يف رواية  صراعات واقعي
الصراع ، و ام وسعيدطوية واإلمام علي، والصراع بني ق، والصراع بني معاواإلمام علي

  .عن اإلمام علي ةاملدافعاجلماعة و  صعمرو بن العابني 

 الذي آخر طرف اىلطرف من مل ألحيدث هذا الصراع الواقعي بسبب خيبة 
يف هذه الرواية يف ثالثة  بينما توجد الصراعات غري الواقعييعترب يف السلطة. 

ال تنشأ بسبب أهداف معادية ولكن من  ، فإن هذه الصراعات غري الواقعيصراعات
 هي ، ومن بني الصراعات غري الواقعيجة إىل ختفيف التوتر عن طرف واحداحلا

بني عبد  , والصراعاإلمام عليو سعيد اع بني , الصر ام واإلمام عليطالصراع بني ق
  .بن ملجم مع اإلمام عليالرمحن 

ظيفة اإلجيابية للصراع ، من حتليل الو بالنسبة لصياغة املشكلة الثانية أما
 . تتمثل الوظائف اإلجيابية هناك وظيفة إجيابية يف كل صراع جد ، فقد وُ االجتماعي

بني  قّرر وحافظ اخلط، و يلة اتصال الصراع كدفاع عن بنية اجملموعة، ووسيف
، وزيادة التفاعل بني األفراد ةة التضامن بني األفراد واجلماع، وزيادجمموعتني
  .واجلماعات
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  قتراحاتاإل  . ب
رمضان جلرجي زيدان باستخدام منهج علم  ١٧بعد إجراء حبث يف رواية 

ما يكون االجتماع األديب للويس ألفريد كوزر ، أدرك الباحث أن هذا البحث أبعد 
 اجملال االجتماعي املوجود يف النص أو عن، هذا البحثاحتوى عن الكمال. 
رواية  يف ارجاخلالوضع االجتماعي او عامل املؤلف  ال يدخل يف جوهر الداخلية الذي

رمضان. ومن املتوقع أن يكون هذا النقص قادرًا على توفري مساحة ملزيد من  ١٧
   رمضان. ١٧ة رواييف الة حث لصقل وإثراء الدراسة األدبيالب
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