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  الشعار
  

  يبوك مطلادى ورضونت مقصأ يهلإ

  سلاكملن يت القلبغافال فندامة  ناجهد وال تكسل وال تك

  

  

  

  

 اإلهداء

  

   :أهدي هذا البحث إىل

o كل جهودب ربياين ني اللذانوالدي احملبوب 

o ارفاعي حنروي احلاج باه أمريب روحنا حضرة الشيخ الكرام  ةحضر

 الذي علمين كل العلوم واملعارف النافعة  قدس اهللا سره

o جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا 

o ا أصحايب وصاحبايت يفقسم اللغة العربية وأد 
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Abstrak  
 
Karya sastra tidak pernah lepas dari kejiwaan dan subjektifitas 

pengarangnya yang secara ekspresif merupakan hasil pengungkapan pengarang 
tentang pengalaman, pikiran, perasaan dan emosi yang dipengaruhi oleh 
kehidupan sosial masyarakat di sekitarnya. Emosi pengarang sangat dominan 
dalam menangkap realita sosial ke dalam karya sastra. Oleh karena itu, karya 
sastra tidak akan pernah lepas dari kondisi mental pengarang. Sebagaimana Qutul 
Qulub al-Damrdasyiah, seorang penulis Mesir yang lebih popoler di Prancis daripada 
di Mesir dikarenakan karya-karyanya ditulis dalam bahasa Prancis, salah satunya adalah 
novel Ramza: la Fille d'une Harem (1944)  yang diterjemahkan ke dalam bahasa 
Arab oleh  Dr. Dasuqi Sa’id (2004) menjadi Ramzah Ibnat al-Harim. 

Dalam novelnya, Qutul Qulub al-Damrdasyiah menceritakan sebuah ironi 
di Mesir pada masa pemerintahan Khadiv Isma'il, dimana 'agama' menjadi hal 
yang sangat sakral dan menguasai pola kehidupan masyarakatnya, tetapi di satu 
sisi justru terpampang realita sosial berupa penjualan budak perempuan yang 
kemudian melatarbelakangi penulis mengkaji problem sosial pada novel tersebut. 

Kajian yang penulis lakukan dalam skripsi ini mengacu pada satu rumusan 
masalah, yaitu bagaimana problem-problem sosial yang dipaparkan dalam novel 
Ramzah Ibnat al-Harim karya Qutul Qulub ditinjau dari sosiologi sastra? Tujuan 
yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah mengetahui problem-problem sosial 
yang dipaparkan dalam novel Ramzah Ibnat al-Harim karya Qutul Qulub ditinjau 
dari sosiologi sastra. 

Penelitian ini termasuk penelitian bersifat library research (penelitian 
kepustakaan) dengan menggunakan sumber utama berupa novel Ramzah Ibnat al-
Harim.karya Qutul Qulub al-Damrdasyiah didukung oleh data-data skunder 
berupa data-data sejarah dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini dari 
berbagai sumber. Analisa yang penulis lakukan menggunakan teori sosiologi 
sastra Rene Wellek dan Warren Austin dengan menekankan isi karya sastra yang 
berkaitan dengan tujuan serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri 
serta yang berkaitan dengan masalah sosial. 

Hasil yang penulis temukan adalah bahwa novel Ramzah Ibnat al-
Harim.karya Qutul Qulub al-Damrdasyiah mengisahkan dua generasi, generasi 
Indasya, ibu Ramzah, dan generasi Ramzah sendiri. Kisah dari masing-masing 
mengungkapkan problem sosial, yaitu perbudakan wanita pada generasi Indasya 
dan larangan memilih calon suami bagi wanita  pada generasi Ramzah. Dalam 
novelnya, pengarang mengungkapkan penentangannya atas kedua hal tersebut 
dengan mengusung konsep pembebasan wanita yang terpengaruhi oleh tokoh-
tokoh besar pada masa itu, seperti Qasim Amin dan Muhammad Abduh. 
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  كلمة شكر وتقدير

  

احلمد هللا الذي شرف املرأة وأعلى قدرها يف اإلسـالم بعـد أن    

والصالة والسالم على  .د وهي حية وتورث كما يورث املتاعلكانت تو

سيد األولني واآلخرين حممد بن عبد اهللا صلوات اهللا وسالمه عليه إىل يوم 

  .الدين

  :قدم جزيل الشكر إىلتأن  ةالباحثبإنه جيدر ف، وبعد

كلية  ةعميدالسيدة الكرمية الدكتورة احلاجة سييت مرمي املاجستري  .١

جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية والعلوم الثقافية اآلداب 

 هذا البحث ت على قد وافقيتاحلكومية ال

قسم اللغة  ةرئيساملاجستري نصر اللطيفي يوليا  ةالكرمي ةالسيد .٢

على هذا وافقت الذي قد  ذا البحثه ةمشرفوالعربية وأدا 

 هيف إمتام ينتأرشدوالبحث 

كلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية أساتذة  .٣

 الذين بذلوا جهودهم يف تكوين الطلبة ذوي علم نافع

السادات الفضالء املوظفني يف كلية اآلداب جبامعة سونان  .٤

 .كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

جبامعة سونان والعلوم الثقافية ألخوات يف كلية اآلداب اإلخوان وا .٥

 كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 يف هذا املوضع أسردهميكن أن ال كل من  .٦



  

 و 

لبحث أن يـأتوا بالتصـحيح   على من تيسرت هلم قراءة هذا اوأرجو 

م زيادة ى هلوأعط فجزاهم اهللا خريا كثريا. ، فعليهم الشكر اجلزيلوالتصويب

  .وأسأل اهللا تعاىل أن ينفع هذا البحث، آمني يا رب العاملني. يف العلم 

  .أخريا، على اهللا توكلت، حسيب اهللا، نعم املوىل ونعم الوكيل
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  حمتويات البحث

  أ    صفحة املوضوع 

  ب    رسالة املشرف 

  ج    صفحة املوافقة 

  د     داءاإلهوالشعار 

  ه    جتريد 

  و    كلمة شكر وتقدير 

  ز    حمتويات البحث 

  مقدمة: الباب األول 

  ١    خلفية البحث   .أ 

 ٤    حتديد البحث   .ب 

 ٥    أغراض البحث وفوائده   .ج 

 ٥    التحقيق املكتيب   .د 

 ٦    اإلطار النظري   .ه 

 ١٣     منهج البحث  .و 

  ١٤    نظام البحث   .ز 

   رمزة ابنة احلرميقوت القلوب ورواية : الثاين الباب 

  ١٦    ة ذاتية لقوت القلوب الدمرداشية  سري  .أ 

 ١٩      رمزة ابنة احلرميرواية الملخص   .ب 



  

 ح 

لقوت  رمزة ابنة احلرميرواية اليف  األديباالجتماع : الثالثالباب 

  القلوب الدمرداشية 

  ٣١    احلاالت االجتماعية يف فترة كتابة الرواية   .أ 

 ٣٧     رمزة ابنة احلرميرواية الاملشاكل االجتماعية يف   .ب 

  ٤٠     رمزة ابنة احلرميرواية الالقة بني االجتماعية و الع  .ج 

  اخلامتة: الرابع الباب 

 ٤٧    اخلالصة   .أ 

 ٤٧     كلمة االختتام  .ب 

  ثبت املراجع

  ةترمجة الباحث

  

  



  

١  

  الباب األول

  مقدمة

  

  البحثخلفية   .أ 

تعـبري عـن   وهو  ١.ةفنييعترب من األعمال الاألدب نشاط إبداعي 
اهلمـم  شخصية اإلنسان يف شكل اخلربات واألفكار واملشاعر واألفكار و

على اجلمالة من خالل يف شكل ملموس من الصور اليت تثري  اتواالعتقاد
رسـائل  الحلياة وادم منوذج يقالكاتب واألدب الذي كتبه  ٢.أدوات اللغة

حقـوق اإلنسـان   يوايل الصفات النبيلة للبشرية وبتتعلق اليت خالقية األ
   ٣.وكرامته

اسـتيعاب  يف حماولـة  الكاتـب  عن أفكار ومشاعر يعرب األدب 
ـ اليت حدثت عليه أو على إحدى  األحداث حوله مث يقـدم   .اتاتمع

علـى القـراء   دبيـة  شكل من أشكال األعمال األه بنتائج خيالالكاتب 
 . وا منهديستفيووه فهميو وا بهيتمتعل

أو أوصـاف ومهيـة   ال يتكون من خياالت فارغة العمل األديب ف
زيـادة  من خالل عمل أديب على القراء بل يتوقع  فحسب،لقراء لتسلية ك

 يـة األدباألعمـال  ألن وذلك . هموتفكري هميف تصرفظ الذكاء والتحف
                                                

1 Rene Wellek dan Warren Austin, Teori Kesusasteraan, diterjemahkan dari Bahasa 
Inggris Theory of Literature oleh Melani Budianta, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 3. 

2 Jakob Sumardjo, Apresiasi Kesusastraan, (Jakarta: Gramedia, 1987), hlm. 3. 
3 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2007), hlm. 321 
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تعليم كالمجيع جوانب حياة اإلنسان يف  ةعيشاعر والواقع االجتمااملصف ت
حىت يصلح أن  ل ملموسةاشكأجيدة ومجيلة يف حقيقة اليت حتققت وغريه 

  ٤.األدب مرآة حياة اإلنسانيقال أن 
التنفصل عن نفسية وشخصية كتاا ألـا  األدبية وهذه األعمال 

 كتاـا  نتيجة الكشف عن الفن املبدع عـن خـربات  من جهة التعبري 
التصال بني لوسيلة فهي وما شابه ذلك  هموعواطف همومشاعر همأفكارو

قادر على نقـل  و خيايلإبداعي وعمل ومن جهة كاتبها قرائها كاتبها و
 يـة التوجيهالشخصية ووظيفة على الاليت تتضمن اليت  هافي ةفيدامل األشياء

  .واألهداف اجلماليةباملعلومات طية واإلخبارية والواس ةاملرجعيو
احلقائق املوجـودة يف  على يف عملية اإلبداع األديب الكاتب ه واجي
الوقـائع  أحداث ومعايري وتوقعات على احلياة وغريها مـن  من اتمع  

اطفته أمهية يف قبول تلك الوقائع وإقدامها يف شكل عملـي  عفل. يةتمعا
  .الة النفسية للكاتبال ينفصل عن احل األديبالعمل فإن  ا،لذ. أديب

كتاب الذين يكتبون بتأثري احلالة النفسية كاتبة مصرية قوت ومن ال
وهي كاتبة اشتهر امسها يف فرنسا وال يشتهر امسها يف . القلوب الدمرداشية
وذلك ألا كتبت رواياا باللغة الفرنسية أكثر مـن  . بلدة والدا مصر

و  وقد ترجم بعض رواياا إىل لغات عديدة من هولنديـة  ٥.اللغة العربية
  .تركية وأملانية وإجنليزية وعربية

                                                
4 Sangidu. Penelitian Sastra: Pendekatan, teori, Metode, Teknik, dan Kiat, (Yogyakarat: 

Universitas Gajah Mada, 2007), hal. 38. 
مكتبة األسرة، : القاهرة( ،سوقي سعيد رمجةت ،ابنة احلرميرواية رمزة قوت القلوب الدمرداشية،  ٥

  . ٦. ، ص)م٢٠٠٤



٣ 

  
  

ومن أعماهلا الشهرية املترمجة إىل اللغة العربية روايتها حتت العنوان 
الدكتور دسوقي سعيد هذه الروايـة سـنة    هاترمجوقد . رمزة ابنة احلرمي

.  Ramza: la Fille d'une Haremسية حتـت العنـوان   نمن اللغة الفر ٢٠٠٤
  .ةامليالدي ١٩٤٤الفرنسية سنة  ونشرت هذه الرواية باللغة

لقوت القلوب الدمرداشية كاشفة عن  رمزة ابنة احلرميرواية التبدو 
عامل أديب من نوع خاص، عامل يهتم بالناس وعناصر اتمع الربجـوازي  

  .وتأثريات مفردات الشرق على املرأة
اليت جتعل قـوت القلـوب    رمزة ابنة احلرميإن ما تشكفه أحداث 

ألول مرة فهي هلا أحـداث تـدور يف    راء العرببني يدي الق الدمرداشية
مبان تارخيية قدمية ال تبخل فيه عن ذكر مزيد من تفاصـيلها املعماريـة   

يلة لنقل مزيد من سحر الشرق وأسراره خملوطا بتفاصيل سرية ذاتية سكو
  . آخر بني سطور الروايةإىل حني تطل من حني 

إمساعيـل   يخلديوا ةموترة حكيف ف رمزة ابنة احلرميتدور أحداث 
أن تصبح قطعة من أوروبا وحني مشلت حركة  مصرعلى حني كان يريد 

دث وهو ح ١٨٧٧ي إلغاء الرقيق يف عام اإلزدهار االقتصادي واالجتماع
عام يبدو تأثريه واضحا على الرواية اليت تتحدث عن قسوة عامل اجلواري 

  ٦.والرقيق

                                                
  .٧. ، صنفس املصدر ٦
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صورة ألوضاع اجلواري  ابنة احلرمي رمزةرواية التقدم لنا الكاتبة يف 
والنساء يف حرملك القصور اخلديوية واالرستقراطية املصرية أثناء عهـد  

  . امساعيل ومن جاءوا بعده طوال القرن املاضي ياخلديو
ن هذة الفترة غري بعيدة عن تارخينا فان الروايـة تكشـف   أورغم 

تشـرقني  املس الكثري من مفأجات واالسرار ىف عامل احلرملك الذى سحر
لقرون عديـدة   سكتت املرأة أو أسكتتوقد  .كتابة ورمسا هوهلثوا وراء

  .واآلن تتكلم لتنتزع حق كتابة تارخيها
ىف احلرملك، حيث العامل الذي يكتنفه الغموض وتلفـه األسـرار   
واحلكايات كانت لنا جولة فتحنا أستار التاريخ برفق وحبثنا بني صفحات 

احملفز على الفضـول واإلهلـام الـذي دفـع      ديوانه عن تفاصيل السحر
املستكشفني األوربيني من قبل الكتشافه وسرب أغواره وحاولنا تسجيل ما 
دونوه عن مهساته ونبضات شرايينه رغم أن مشـاهدام الشخصـية مل   

فهذه اخللفيـة  .تتحقق إال ىف أضيق احلدود، وعرب وسطاء من احلرمي أيضا
تؤثر أثرا هاما يف وصف اتمـع الـذي    حلرميرمزة ابنة ارواية لالتارخيية ل

  .حيتاج إىل التحليل العميق ملعرفة اجتماعية القصة يف هذه الرواية
  

  حتديد البحث  .ب 

بناء على ما سبق ذكره ووفقا للموضوع املطروح فحددت الباحثة 
يف  وهي كيف املشاكل االجتماعية املـذكورة  هذا البحث مبسألة واحدة

االجتمـاع  لقوت القلوب الدمرداشية من جهـة   رميرمزة ابنة احلرواية ال
  ؟األديب
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  أغراض البحث وفوائده  .ج 

ـ من غرض ال يف  ذكورةهذا البحث معرفة املشاكل االجتماعية امل
االجتمـاع  لقوت القلوب الدمرداشية من جهـة   رمزة ابنة احلرميرواية ال

  .األديب
حبـث  هامـا يف   هذا البحث مسـامها أن يكون أما فوائده فمنها 

  .االجتماع األديبروايات الشرقية من جهة ال
  

  التحقيق املكتيب   .د 

يقصد من هذا التحقيق املكتيب حتقيق عدم البحث السابق يف هـذا  
 ٧.املوضوع مع تساوي املادة حىت ال يتكرر حبث موضوع هذا البحـث 

أو كتابا  حبثا ةد الباحثجتاملراجع املكتبية مل و البحوث العلميةوبعد مراجعة 
لقوت القلوب الدمرداشـية بتحليـل    رمزة ابنة احلرميرواية اليف بحث ي

إال أحباثا يف الروايات األخرى حيلل باحثهـا بتحليـل    االجتماع األديب
  : ، منهااالجتماع األديب

ما حبثه إسكندر ذو القرنني أحد طالب قسم اللغة العربية وأدا كلية  .١
سالمية احلكومية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سونان كاليجاكا اإل

قصة القصرية العرش املكتوم لنجيب حتت العنوان  ٢٠٠٨سنة 
 . دراسة حتليلية اجتماعية أدبية: الكيالين

                                                
7 Tri Mastoyo Jati Kesuma, Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa (Yogyakarta: 

Carasvatibooks, 2007), hlm. 36. 
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ما حبثه طبيب حممد منور سداد أحد طالب قسم اللغة العربية وأدا  .٢
كلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية 

: حضرة احملترم لنجيب حمفوظلعنوان حتت ا ٢٠١٠احلكومية سنة 
 . دراسة حتليلية اجتماعية أدبية

ما حبثته خريات النساء إحدى طالبات قسم اللغة العربية وأدا كلية  .٣
اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

 دراسة: أبو متام و شعره املضية للمعتصم باهللاحتت العنوان  ٢٠١٠سنة 
 . حتليلية اجتماعية أدبية

ما حبثه حممد عمران أحد طالب قسم اللغة العربية وأدا كلية اآلداب  .٤
والعلوم الثقافية جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية سنة 

دراسة : إمرأة عبد املتجلي للنجيب الكيالينحتت العنوان  ٢٠١١
 . حتليلية اجتماعية أدبية

ثة يف األحباث السابقة أنه ال يوجد أي حبث الباحوصفته يالحظ مما 
لقوت القلـوب الدمرداشـية    رمزة ابنة احلرميرواية الأو كتاب يبحث يف 

 .االجتماع األديببتحليل 

  اإلطار النظري  .ه 

  االجتماع األديب. ١
علمية وموضوعية على اإلنسان يف  من دراسات االجتماععلم 

لذا، حياول . جتماعيةجمتمعه وهي دراسة على املؤسسات والعملية اال
علم االجتماع جواب األسئلة املمكنة حول اتمع ومعرفة طريقام 

والصورة احملصولة . يف األعمال واألسباب اليت تسبب على دوام حيام



٧ 

  
  

من ذلك تكشف طريقات اإلنسان يف التكيف مع بيئتهم وهي الصورة 
ها يستحق أفراد عن الطريقات يف االجتماعية وعملية التعلم طبيعية وفي

وعلم االجتماع باإلضافة إىل . اتمع على الدور اخلاص يف اتمع
ذلك يتعلق بتغري االجتماع احلادث تدرجييا كان أو ثوريا مع اآلثار 

  ٨.احلادثة من ذلك التغري
كلمة ف". sastra"و " sosiologi"من كلمة  Sosiologi Sastraو 

"sosiologi " مأخوذ من كلمةsosio عىن مب( يةاليونان لغةلابSocius  أو
طور ويت). كلمة الشعارات والكالم والصورمبعىن (شعار  و) الصديق
علم ف. وسائل العلممبعىن عىن الشعب، والشعارات مب sociusمعىن 

االجتماع وسيلة ملعرفة ذلك عن تطور ومنو اتمع، ومعرفة العالقة 
من " sastra"و. ةمليوع ةومنطقي ةعامبصفة بني البشر يف اتمع، 

 اءعطاإلالدليل و مباشرة ومبعىن ) السنسكريتية" (sas"جذور 
فمن . الحقة مبعىن أداة أو وسيلة" tra"والكلمة اآلخرة . توجيهاتوال
جمموعة من األدوات لتوجيه التعليم والكتب " sastra"كلمة ف مث

بعد يتطور " sastra" معىن كلمةف. التعليمية أو على حنو أفضل
  ٩.عين نتائج األعمال األدبية بشكل جيدي، شتقاقاال

عناصر إىل النظر بعن األدب وعلم االجتماع هناك تعاريف 
  : منهااتمع، و جل التوصل إىل العالقة بني األدب ألموضوعية 

                                                
8 Sapardi Djoko Damono, Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas, (Jakarta: Pusat 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1979), hlm. 3. 
9 Teeuw, Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Teori Sastra, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.), 

hlm. 5. 
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  . اتمعيةاجلوانب إىل فهم األعمال األدبية من خالل النظر    )١
اجلوانب االجتماعية اليت هي فهم جممل الورقة جنبا إىل جنب مع    )٢

  . يف ذلك
  . املؤسسة هلا فهم األعمال األدبية، فضال عن عالقتها مع اتمع   )٣
مع اتمع اجلديل  هي العالقة بني األدب جتماع األديباالعلم    )٤

  . احمللي
لعثور على نوعية الكتابات ايف حياول األدب وعلم االجتماع    )٥

   ١٠.على الترابط بني الناس

  كنهج البحث األديب االجتماع األديب. ٢
علم االجتماع كنهج البحث البحث على له مناذج بالفرضيات 
واملضمونات املعرفية املختلفة مبا حددته نظرية األدب اليت أسسها 

تكشف على أن  االجتماع األديبوالبحوث يف . مبادئ األدب املستقل
تعلقا تبادليا بنظام اتمع األعمال األدبية تعابري اتمع اليت تتعلق 

كنظرية مطلوب أن يتم الشرائط العلمية  االجتماع األديبو. وقيمهم
  .يف معاجلة املوضوع املهدوف

يف علم األجتماع يقصد به ذكر " االجتماع األديب"فمصطلح 
شيء يعتين على العالقة بني املؤلف وطبقته يف اتمع وحالته فيه 

. ه يف مهنته وشكل القراء املهدوفنيوإيديولوجته وحالة اقتصاد

                                                
10 Sapardi Djoko Damono, Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas, hlm. 6. 
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 االجتماع األديبمن جهة ) مضموناا أو أشكاهلا(فاألعمال األدبية 
  ١١.تتأثر بالبيئة والقوة االجتماعية يف فترة معينة

قد ظهر فيما قبل امليالدية إال أن  االجتماع األديببالرغم من أن 
 ثباته يف نظرا إىل ١٢فن جديد يف علم االجتماع االجتماع األديب

تطوير أدوات التحليل األديب مبقابل النظريات األدبية اليت يتأسس على 
  .مبادئ األدب املستقل

انتاج البحث االجتماعي يف األدب على رأي بأن األعمال قد 
. من تعبريات اتمع ومن أجزاءئهمهي األدبية يف إحدى مستوياا 

ي علم االجتماع وهذه الواقعية هي اليت تدعو على اهتمام نظري
  .للكشف عن أمناط العالقة التبادلية يف األعمال األدبية

أيت منها تسوإذا حتادثنا وتناقشنا عن األدب بدراسة خارجية 
إن األدب مرآة مؤلفه أو جمتمعه حيث نشأ فيه : آراء خمتلفة، منها

األدب، وإنه أيضا مرآة تطور الفكري الثقايف يف عهد ما أو زمان 
يف األدب مبالحظة دقيقة  ةإذا الحظنا هذه اجلوانب الثالثولكن . معني

ل قسم من اتمع وألن املؤ. نرى أا ال تنفصل بعضها عن بعض
وتنميتهم ستبدي لنا أنواع االجتماع وينطوي فيها تنمية الفكرية 

  .والثقافية كلها

                                                
11 Abrams, A Glossary of Literary Terms, (New York: Holt, Rinehart and  Winston, 

1981), hlm. 178. 
12 Sapardi Djoko Damono. Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas, hlm. 3. 
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وهي . ة املستقلةقالعناصر الداخلية الوثي اهلاألعمال األدبية إن 
عن العامل اجلمايل املكسو بلغة تعرض منها األخري عن حياة عبارة 

الدالئل ظاهر أو أيضا من امل وهي. ة يف الزمان القدمييوحضارة وواقع
سبكة عن رج ختال األعمال األدبية  أنميكن أن يقال . التارخيية
التفسري أو التأويل عن طريقة بومن مث يكون البحث حيصل  ١٣.التاريخ

  . يفاالجتماعي والثقا

  االجتماع األديبيف وايرن نظرية رينيه وليك وأوسنت . ٣

االقتراب العام استعماله يف حبث العالقة بني األعمال األدبية 
واتمع هو حبث األعمال األدبية باعتبارها وثائق اجتماعية وصورة 

أما ما داخل . وكان مركز البحث ما خارج األدب. اتمع الواقعية
  . ملؤيداألدب فيعترب با

على أن األعمال األدبية انعكاس  االجتماع األديباعترب اقتراب 
اتمع يف فترة كتابتها حيث أن مؤلفها من أعضاء اتمع الذين ال 

صورة اتمع الواقعية يف فترة  االجتماع األديبفيكشف . ينفصلون عنه
كتابتها إما من جهة موضوعية أو غري موضوعية، فتقدم األعمال 

  .دبية واقعية اتمعاأل
وحماولة الفهم الكامل على األعمال األدبية جيعل على أن ال 
تنفصل األعمال األدبية عن بيئتها االجتماعية اليت نشأت عنها تلك 

                                                
13 Andre Hardjana, Kritik Sastra: Sebuah Pengantar (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 5. 
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فمن الواجب أن تبحث تلك البيئة مبجاالا . األعمال االدبية
  ١٤.الواسعة

اليت واألعمال . ومؤلف األعمال األدبية من أعضاء اتمع
شهد وشعر املؤلف . يؤلفها املؤلف ناشئة من جمموعة خرباته وأفكاره

  .ما يف نفسه وما يف بيئة جمتمعه مما قرأه ورآه
أن العالقة بني األعمال األدبية وايرن رأى رينيه وليك وأوسنت 

   ١٥:واتمع تنقسم إىل ثالثة، وهي
  اجتماعية املؤلف ومهنته ومؤسسة األدب )١

اعية خبلفية امتع وحالة املؤلف تتعلق هذه االجتم
  .وايديولوجيته الظاهرة يف أعماله غري األدبية
اليت تعترب  االجتماع األديبوهذا القسم األول يتعلق بنظرية 

. بأن املبحوث هو املؤلف نفسه وليس املبحوث أعماله األدبية
وحتصل بيانات البحث من ترمجة حياته أو ما أوسع منها وهو ما 

  .ئتهيتعلق ببي
مضمونات األعمال األدبية املتعلقة بأهدافها واملسائل املستورة فيها  )٢

 واملسائل املتعلقة باالجتماعية

والبحث يف األعمال األدبية من جهة مضموناا جيعل 
فهذه املضمونات هي املبحوثة . األعمال األدبية موضوعة البحث

                                                
14 Sapardi Djoko Damono. Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas, hlm. 4. 
15 Rene Wellek dan Warren Austin, Teori Kesusasteraan, hlm. 111. 
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ا عما ويبحث أيضا مؤلفته. من غري ترك املشاكل املوجودة فيها
  .يتعلق بتلك املسائل

فالبحث الغالب على العالقة بني األعمال األدبية واتمع 
هو البحث الذي يبحث يف األعمال األدبية باعتبارها وثائق اتمع 

  .وصورته اليت تعرب عن ملخص التاريخ االجتماعي
األعمال االدبية تستطيع أن تكشف عن صورة حياة اتمع 

بالرغم من أن األعمال األدبية ال تصور . اعيةأو املشاكل االجتم
األحداث يف فترة كتابتها تصويرا حقيقيا إال أن يف األعمال األدبية 

  ١٦.صورة حياة اتمع الشاملة على أشكاهلا
 اجتماعية القراء )٣

تتعلق اجتماعية القراء مبشاكل القراء وتأثري األعمال األدبية 
على آراء القراء على  وهذا القسم الثالث يركز .ةاالجتماعي

وهذه اآلراء من تأثري األعمال األدبية على اتمع . األعمال األدبية
  . أو عكسه

ميكن أن توضع املشاكل االجتماعية يف العالقة الرمزية 
ميكن أن تستخدم املصطلحات الراجعة إىل احتاد النظام . واملعنوية

ملوزون الثقايف والعالقة بني أنشطة اإلنسان، مثل مصطلح ا
 ١٧.واالنسجام وااللتحام والتناسق واهلوية والبنية والقياس األسلويب

  .فدقة اختيار مرجع العينات تسبب على فعالية البحث
                                                

  .١٢٧. ، صنفس املصدر  ١٦
  .١٣١. ، صنفس املصدر  ١٧
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والباحثة يف هذا البحث تبحث القسم الثاين من تلك 
ستحلل الباحثة . وهو مضمونات األعمال األدبية ةاألقسام الثالث

ل األدبية وأهدافها املستورة يف هذا البحث على مضمونات األعما
  . واملتعلقة باملشاكل االجتماعية

  
  منهج البحث  .و 

بني تأن لذا، البد  ١٨.لنيل نتيجة البحثطريقة كان منهج البحث 
هذا البحث، ليكون البحـث موافقـا   يف منهج البحث املستخدم  ةالباحث

  :ما يليكهذا البحث يف تخدم واملنهج املس. بأهداف البحث

 نوع البحث .١

ا البحث من البحوث املكتبية وهي حبث يف املوضوع جبمع هذ
وطريقة اجلمع هـي القـراءة   . الوثائق والبيانات اليت تتعلق باملوضوع

  ١٩.واملطالعة وتفتيش مواد الكتب

 طريقة مجع البيانات .٢

جتمع بياناته ووثائقه املتعلقة باملبحوث عنه من الكتب واالت 
هذا البحث تنقسـم   بياناتف ٢٠.ةوالصحف وغريها من املراجع املكتبي

                                                
18 Jabrohim (ed), Metode Penelitian Sastra, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas, 2005), 

hlm. 59. 
19 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Kurnia kalam 

semesta, 2003), hlm. 7. 
20 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), 

hlm. 33 
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رمزة ابنة رواية الالبيانات األساسية هي . إىل قسمني، أساسية و إضافية
صـفحة مـن   ١٦٢تقع الرواية يف . لقوت القلوب الدمرداشية احلرمي

القطع املتوسط تتصدر مبقدمة بقلم مترمجها دسوقي سعيد يصف فيها 
خـرى واـالت   والبيانات اإلضافية هي الكتب األ .ظروف ترمجتها

  .على هذا البحثالداعمة  والصحف وغريها من املراجع املكتبية

 حتليل البحث .٣

، الـذ  ٢١.يةخامبيانات ال تزال البيانات اليت مت احلصول عليها 
املوجودة باخلطوات املترتبة وهي حبث تحليل حتتاج هذه البيانات إىل ال

لقـوت القلـوب    رمزة ابنة احلرميرواية اليف املشاكل االجتماعية يف 
  .رنيلرينيه وليك و أوسنت وا االجتماع األديبالدمرداشية بنهج 

  
  نظام البحث  .ز 

أبواب ليكون هذا البحـث  أربعة  إىلهذا البحث  ةالباحث تقسم
  :منظما بالنظام املناسب به، وهي كما يلي

الباب األول مقدمة حتتوي على خلفية البحث وحتديد البحث 
حقيق املكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث وأغراض البحث وفوائده والت

  .ونظام البحث
سرية ذاتية لقوت القلوب  ةصف الباحثتويف الباب الثاين 

حيتوي هذا الباب على . رمزة ابنة احلرميرواية الالدمرداشية وملخص 
                                                

21 Tri Mastoyo Jati Kesuma, Pengantar (Metode) Penelitian Bahasa, hlm. 39. 
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رمزة رواية السرية ذاتية لقوت القلوب الدمرداشية و ملخص  ومها الفصلني
  .ابنة احلرمي

لقوت  رمزة ابنة احلرميرواية ثة الالثالث حتلل الباحب ويف البا
احلاالت وهي  ثالثة فصولالقلوب الدمرداشية وحيتوي هذا الباب على 

رمزة ابنة رواية الاالجتماعية يف فترة كتابة الرواية واملشاكل االجتماعية يف 
  .رمزة ابنة احلرميرواية الالعالقة بني االجتماعية و و احلرمي

 خالصة ةقدم فيه الباحثتالذي الرابع ا البحث بالباب وخيتتم هذ
  .كلمة االختتاموالبحث 



  

٤٧  

  الباب اخلامس

  خامتة

  

 الصةاخل  .أ 

يف  ةالباحثقدم توبعد العرض والتفصيل ملا تناوله البحث بالدراسة 
عن تقص  رمزة ابنة احلرميرواية الوهي أن هذا الصدد خالصة هذا البحث 

رمي مـذ أن  إندشا احلوهي  رمزة  اجليلني، جيل أماحلاالت االجتماعية يف
وكالمها يف عهد اخلديوي إمساعيـل   .نفسهاكانت صغرية ووجيل رمزة 

باشا حني كان يريد ملصرى أن تصبح قطعة من أوروبا وحـني مشلـت   
وفيما يلي تصـف  . حركة اإلزدهار االقتصادي واالجتماعي إلغاء الرقيق

  .الباحثة احلاالت واملشاكل االجتماعية يف عهد اخلديوي إمساعيل باشا
لقـوت   رمزة ابنة احلرميرواية اليف  ذكورةاملشاكل االجتماعية املو

منها اجلواري واإلكراه على  االجتماع األديبالقلوب الدمرداشية من جهة 
وكانت قوت القلوب متأثرة يف روايتـها برمـوز   . املرأة يف اختيار زوجها

ي قد التنوير يف اتمع املصري خالل عصرها باإلضافة إىل حممد عبده وه
قابلت بقاسم أمني وتعرفت على الشيخ حممد عبده وتنبـت آراءه الـيت   

 .نتادي بتقدم وازدهار مصر عن طريق رؤية عصرية لإلسالم

 كلمة االختتام   .ب 

 هذا البحث لكن .تعاىل دايته وعنايتهحبمد اهللا هذا البحث  قد متّ
ـ   ةمل يكن هذا البحث على الكمال والصواب التام لسبب ضعف الباحث



٤٨ 
  

اوحمدود اونقصاوجد مـا مل  و أن حيرر كل من قرأهالباحثة رجو تف، ا
أن يكون هذا البحث باعثا لكل  ةرجو الباحثتومع ذلك ، صوابافيه يكن 

 ةقدم الباحثتوأخريا  .البحث امن قرأه على البحث األدق واألعمق من هذ
سـبحانه   واهللا. االجتماع األديباالقتراح لكل من يقرأ الرواية أن يعتين ب

  .وتعاىل أعلم
  

  

  

  



  

  

  ثبت املراجع
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