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 حيمر بسم اهلل الرحمن ال

 تمهيد
قدرته أشكر اهلل تعاىل على كل نعمه وبركاته و و احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ، 

ية  بر غا اليالعربية وأقدمها إىل قسم أداب آسحىت أستطيع أن أكمل كتابة هذه الرسالة العلمية باللغة 

ونسيت أني " النقد االجتماعي في رواية "ووو  باملن الدين كلية العلوم اإلنسانية جبامعة حس

   اناجة سر روط املطلوبة للحصول على درجالستيفاء بعض الش" إلحسان عبد القدوس"  امرأة

 .ن الدينكلية العلوم اإلنسانية جامعة حس  ، يف اللغة العربية بقسم آداب آسيا الغربية( ليسانس ) 

د ق ةذه الرسالة بعيدة عن وجه الكمال ، ويف أثناء كتابة الباحثالباحثة أن ه تولقد أدرك

ساعدة مبأوال ، و  نعمتهو  فيها الباحثة بعض العوائق و الصعوبات ، ولكن بفضل اهلل تعاىل تجدو 

لذلك أقدم ائق والصعوبات و العو ستطيع أن أتغلب على تلك أ املساعدات العلية ثانيا بتقدميمن 

 : بالذكرأخص الرسالة ، و  هذهتابة كالتقدير إىل كل من سامهوين يف إمتام  كر و بالش

وا بذلالذين  نوائبهامديرة اجلامعة و ك،  . أ.وهو مبولوبية أريستينا دو  الربوفيسور الدوكتور  .1

 .معةااجلسائل التعليم يف مو  تيسري يف

لذين بذلوا يف نوائبه او  .أ.دويل م أكنيعميد كلية العلوم اإلنسانية الربفيسور الدكتور  .2

 .سائل التعليم يف كلية العلوم اإلنسانية  و ريسمت

 .األكادميية شريفمو  رئيس قسم أداب أسيا الغربيةك.أ .س ، م.السيد خري الدين س .3



 

 و
 

واملشرفة يا الغربية آسسكرترية قسم آداب ك،   إ .د.ب.غ ، م.أ. خريية سالسيده  .4

التوجيهات هذه الرسالة ، أقدم إليها شكري وتقديري على اجلهد العلمي و  ىعل األوىل

 .اءز خري اجل وجزاك اهللالرعاية الكرمية مدة دراسي يف القسم القيمة و 

أقدم إليه : سالة الثاين على هذه الر املشرف ك،  أ .، مس.إهلام رمضان، سالسيد  .5

 يفالرعاية الكرمة مدة درسيت تقديري على اجلهد العلمي والتوجيهات القيمة و و  يشكر 

 .القسم فجزاه اهلل خري اجلزاء

اإلرشادات دمي النصاح و تقن قاموا بتدريس العلوم النافعة و مجيع األساتذة الكرام الذي .6

 .ة الباحثةطول دراس

قدموا التيسريات  لذينا جامعة حسن الدين اإلنسانية علوم كلية  يف وففاتاملو  ونوففامل .7

 .يف األمور اإلدارية

شكرت على ، ف(  نورما) يتوالد و(  مردجاين)ولدي  بيبنياحل خصوصا إىل كال والدي .8

 . ريا وبارك اهلل لكما خجزاكما اهلل رعايتكما ودعاء كما ، و 

و مجيع (  7102 اإلسكندرية)ربية غآسيا ال زمياليت من طالب قسم آدابزمالئي و  .9

يف  واسامهقدموا املساعدات الكثرية و الذين بية الغر ة الطالب آسيا بطار أصدقائي من 

 .النصيحةباجلهد أو  كان  سواء إخراج هذا العمل
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 ملخصة البحث
 

دراسة ) إلحسان عبد القدوس"  ونسيت أني امرأة" النقد االجتماعي في رواية  ,أستوتي
السيد إلهام رمضان، و  .إ. د.ب.غ ، م.أ. السيده خيرية ستحت اشراف ).( اجتماعية أدبية

 (أ .س، م.س
باستخدام دراسة " ونسيت أين امرأة " تناقش هذه الدراسة النقد االجتماعي يف رواية 

ونسيت "رواية لبيان املشاكل االجتماعية اليت انتقدت يف أهداف هذه الدراسة هي . اجتماعية أدبية
 " ونسيت أين امرأة"لتحليل شكل النقد االجتماعي الوارد يف رواية و  ،" أين امرأة

 البيانات استخدم. النوعي الوصفي البحث طرق باستخدام مكتيب حبث هو البحث هذاو 
  وتدوين القراءة تقنيات باستخدام وصفها اليت االستما  طريقة الدراسة هذه يف مجعها مت اليت

 .املالحظات

يب ذاالكا حول يدور الرواية هذه تصوره الذي االجتماعي النقد أن النتائج أفهرت  
االخالق النشط  ، التوفيق ، املرأة التمييز الدور ،احملسوبيات السياسية ،ةيسياساملعركة ال ، ةيسياسال

 أين ونسيت رواية يف للنقد املباشر التسليم شكل وأما .االخالق يف العامل التعليميو  ،االجتماعي
 بينماو  الرواية يف" األول املتكلم" قدمه الذي الوصف خالل من صراحة املؤلف عنه ،فيعرب امرأة

 .الرواية يف" األول املتكلم" خالل من هجاء يف املؤلف ينقلهمباشر، غري بشكل

 .اجتماعية أدبية؛ ونسيت أين امرأة  النقد االجتماعي ؛ رواية: ساسيةاأل ةالكلم
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ABSTRACT 

 

Astuti, Social Criticism in the novel “Wa Nasiitu Anni Imroah” by Ihsan 

Abdul Quddus using a Sociology of Literature approach (under the guidance 

of Haeriyyah, S.Ag, M.pd.I and Ilham Ramadhan, S.S, M.A) 

This study discusses social criticism in the novel Wa Nasiitu Anni Imroah 

using a sociological approach to literature. The purpose of this study is to explain 

what problems are criticized in the novel Wa Nasiitu Anni Imroah and to analyze 

the forms of social criticism contained in the novel Wa Nasiitu Anni Imroah. This 

research is library research using descriptive qualitative research method. The data 

collected in this study used the listening method which was described using 

reading and note-taking techniques. 

The results show that the social criticisms depicted in this novel are about 

political manipulation, political campaigns, nepotism, discrimination against 

women's roles, matchmaking, social activist ethics, and ethics in education. The 

form of direct criticism in the novel Wa Nasiitu Anni Imroah, which is expressed in 

a straightforward manner by the author through the description given by the 'first 

person' in his novel. While indirectly, that is conveyed in satire by the author 

through the 'first person' in the novel. 

Keywords: social criticism; Novel; Wa Nasiitu Anni Imroah; Sociology of 

literature 
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ABSTRAK 
 

Astuti, Kritik Sosial dalam Novel "Wa Nasiitu Anni Imroah" karya Ihsan 

Abdul Quddus menggunakan pendekatan Sosiologi Sastra (di bawah 

bimbingan Haeriyyah,S.A.g, M.pd.I dan Ilham Ramadhan,S.S, M.A) 

 Penelitian ini membahas tentang kritik sosial dalam novel Wa Nasiitu Anni 

Imroah menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Tujuan dari penelitian ini 

adalah, menjelaskan masalah apa saja yang dikritik dalam novel Wa Nasiitu Anni 

Imroah dan menganalisis bentuk kritik sosial yang terkandung dalam novel Wa 

Nasiitu Anni Imroah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library 

research) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan metode simak yang diuraikan 

menggunakan teknik baca dan teknik catat.  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kritik sosial yang tergambar dalam 

novel ini yakni tentang manipulasi politik, kampanye politik, nepotisme, 

diskriminasi peran perempuan, perjodohan, etika aktivis sosial, dan etika dalam 

pendidikan. Bentuk penyampaian kritik secara langsung dalam novel Wa Nasiitu 

Anni Imroah, yaitu diutarakan secara lugas oleh pengarang melalui uraian yang 

disampaikan ‘orang pertama’ dalam novelnya. Sedangkan secara tidak langsung, 

yaitu disampaikan secara satire oleh pengarang melalui ‘orang pertama’ dalam 

novelnya.  

Kata Kunci: Kritik sosial; Novel; Wa Nasiitu Anni Imroah; Sosiologi sastra 
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 الباب األول

 مقدمة


 خلفية البحث: الفصل األول  

العمل األديب هو وسيلة أو منتدى للتعبري عن األفكار واآلراء والتجارب اإلنسانية يف شكل 

اللغة والرموز األخرى كأداة األدب هو نشاط فين يستخدم  .شفهي وكتايب معبأ بلغة ذات قيمة فنية

 (Badrun, 1983 : 16) خللق شيء خيايل

يتم تصنيف األعمال األدبية إىل جمموعتني ، ومها األعمال األدبية اخليالية اليت تنشأ من أفكار و 

اجملموعة الثانية عبارة عن أعمال أدبية غري اخليالية تعتمد على الواقع أو جتربة احلياة . ختيالت الكاتب

وتعترب الرواية من األعمال األدبية اخليالية اليت تتضمن فيها تعقيدا كبريا .اتب ملفوف بلغة مجيلةللك

 .يف شرح الووع االجتماعي

وهم يعرفون األدب عادة بأنه تفسري احلياة واستخراج معانيها : معىن األدب : ويف لسان العرب 

منا يرجعان إىل ما لإلنسان من قوة عاطفة ؛ ومن الواوح أن استخراج معاين احلياة والتعبري عنها إ. 

ألن احلياة مبعناها الواسع ال تسيطر عليها احلقائق اخلارجية وال الظروف اخلارجية وال التفكري العقلي 

بقدر ما تسيطر عليها العواطف ، والعواطف هي اليت حتركنا إىل العمل وهي اليت توجه اإلدارة ، وهي 

 (2١12:31ني، أم). اليت حتدد جمرى احلياة

ا  Nurgiyantoro (2007:4)وفًقا لـ  
ً
يووح أن الرواية هي عمل خيايل يقدم عاملًا ، عامل

حيتوي على منوذج حياة مثايل ، عامل خيايل ، مت بناؤه من خالل مشاركة عناصره اجلوهرية مثل 
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واخللفيات ووجهات النظر وغريها ، وكلها بالطبع ( التوصيفات) األحداث واملؤامرات والشخصيات 

 ".ختيلية أيًضا 

صة يف الرواية مستوحاة من القصص املوجودة يف العامل احلقيقي واليت يلفها من املؤكد أن الق

تعترب الظروف والتجارب احلياتية اليت حتدث يف بيئة املؤلف مصدر إهلام للمؤلف . املؤلف بلغة خيالية

 .يف جتميع كل تفاصيل القصة يف رواية

ا أكثر األعمال األدبية شعبية بصرف النظر عن هيكلها املعقد والعميق ، فإن الروايات هي أيضً 

هناك طلب كبري على هذا العمل األديب يف كل دائرة تقريًبا . يف كل من الروايات اخليالية وغري اخليالية

هناك العديد من أنوا  الروايات اليت هلا وفائف . بسبب قدرته الواسعة على التواصل مع اجملتمع

باإلوافة إىل ذلك ، ُتستخدم الروايات أيًضا . ه فقطخمتلفة ، بعضها يستخدم للنقد وبعضها للرتفي

 .لوصف احلياة يف جمتمع معني ، سواء كانت عادات أو قواعد أو ثقافة

النهج املستخدم يف حتليل النقد االجتماعي . ميكن البحث يف الرواية باستخدام عدة مناهج

م اجتما  األعمال األدبية ، من يستخدم الباحثون عل. الوارد يف الرواية هو النهج االجتماعي لألدب

خالل النظر يف حمتوى األعمال األدبية واألهداف واألشياء األخرى املتضمنة يف العمل األديب نفسه 

 . واليت تتعلق باملشاكل االجتماعية

 "ونسيت أين امرأة " من الروايات اليت تثري اهتمام الكاتب أن تكون مووو  البحث رواية 

 .ليت روائي وصحايف مشهور يف مصرا إلحسان عبد القدوس
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هو قصة مثرية  موووعا للدراسة األوىل" ونسيت أين امرأة " وكان سبب اختيار الباحثة لرواية 

لالهتمام وسهلة الفهم بفضل مرتجم يف جتميع الكلمات الصحيحة حبيث تنبض القصص يف الرواية 

لغاية ، وهو يدور حول صراعات أفكار والثاين هو مووو  الرواية ، وهو مثري لالهتمام ل. باحلياة

الشخصية املركزية للمرأة فيما يتعلق بالطموحات القادرة على فتح آراء القراء حول مهن املرأة 

 .مث األخري ألن هذه الرواية مل تدرس من قبل من حيث نقدها االجتماعي. والطبيعة

ة مهتمة حثابال تعلكما أن تصوير شخصية سعاد يف نقد املشكالت االجتماعية يف مصر ج

وتتعلق . االنتقادات الواردة يف الرواية تتعلق بالتمييز ود املرأة اجملتمع واألسرة. بدراسة هذه الرواية

همة يف اجملتمع ، ومفهوم الزواج الذي تعتقد املدوار ألاألمثلة بالتوفيق وهيمنة الرجل على املرأة يف 

 .ذلك الوقت دث يف مصرتلف عن الواقع الذي حالشخصية الرئيسية أنه خي

إلحسان عبد القدوس بالطبع هناك العديد من " ونسيت أين امرأة " لذلك يف رواية  

مع منوذج مناقشة عميق ومفصل ، ال يكفي أن نفهم يف . الظواهر االجتماعية اليت حتدث يف مصر

الواردة يف دراسة ، ال سيما حول أشكال النقد االجتماعي الهناك حاجة إىل أعمق  بل، فحسب

 .الرواية

إنتاج حبث يف جمال علم االجتما   تأراد امووو  هذه الدراسة ألهن ةالباحث تلذلك اختار  

 .مبووو  الرواية
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 تنويع المسائل: الفصل الثاني 

وقبل صياغة املشكلة ، حتتاج الباحثة إىل فهم مووو  املشكلة الذي ستبحث عنه ،و سيحدد  

 :املرتبطة مبووو  البحث ، على النحو التايلاملؤلف أواًل املشكالت 

النظرة التقليدية للمجتمع املصري عن املرأة تعاين من التمييز يف دورها يف اجملتمع حىت يف  .1

 .الزواج

الذي يعترب متحفظًا  ( (األسرة) الزواج مبفهوم يتعلق فيما املصري للمجتمع االجتماعي النقد .2

 .ية سعادوخمالًفا ملا تعتقده الشخصية الرئيس

بداية ال تكوناليت كانت ساخنة يف ذلك الوقت ، بريطانيااألووا  السياسية يف مصر  .3

 .عامل السياسةاىل الشخصية الرئيسية ك  لدخول سعاد

 تحديد المسائل : الفصل الثالث 

" امرأة ونسيت أين"حددت الباحثة يف النقد االجتماعي , أعاله املسائلبناًء على تنويع 

 .القدوس باستخدام دراسة اجتماعية أدبيةإلحسان عبد 

 مسائل البحث : الفصل الرابع 

 ؟" امرأة ونسيت أين"يف رواية  قدتما هي املشاكل االجتماعية اليت انت .1

 ؟  "امرأة ونسيت أين"يف رواية ما هو شكل إيصال النقد االجتماعي الموصوف  .2
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 أهداف البحث: الفصل الخامس 

 ."امرأة ونسيت أين"قدت يف رواية اليت انت االجتماعية لبيان املشاكل .1

  ." امرأة ونسيت أين"لتحليل شكل النقد االجتماعي الوارد يف رواية  .2
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 الباب الثاني

 دراسة مكتبية

 األسس النظرية: الفصل األول  

لذلك ، عند استخدام النظرية األدبية ، من . يعمل األساس النظري كأداة حلل املشكالت

جيب اختيار النظرية وفًقا الهتمام . بعبارة أخرى. نظرية ذات صلة بأهداف البحثالضروري اختيار 

جيب شرح النظرية من الناحية املفاهيمية وجيب أن يكون لدى الباحث بالفعل وصًفا لكيفية . البحث

 (Jabrohim;(dkk), 2003: 26) .تفعيل النظرية

 رواية األعمال األدبية: أوال 

والرواية باللغة اإلجنليزية ،  novelleاليت تسمى يف اللغة األملانية  novellaتأيت الرواية من لغة 

تعين كلمة الرواية حرفًيا عنصرًا جديًدا صغريًا ، والذي يتم تفسريه . وهذا ما دخل إندونيسيا بعد ذلك

  Burhan, 2010): (9.بعد ذلك على أنه قصة قصرية يف شكل بروسابروز

. جديدة إىل اإلندونيسية هي أعمال أدبية اليت تُرمجت على نطاق واسعاألعمال األدبية العربية 

ومن أشهر الروائيني يف إندونيسيا ، جنيب حمفوظ ، وجنيب الكيالين ، ونوال السعداوي ، ومصطفى 

 .املنفلوطي ، وعلي أمحد باكستري

لرواية العربية هلا إذا قيل أن ا. يتجادل النقاد األدبيون العرب حول جذور ونشأة الرواية العربية

نشأة من الغرب ، فال ميكن إنكار ذلك ألنه بعد اهنيار اخلالفة اإلسالمية بغداد ، مالت احلركة 

األدبية العربية إىل التجمد إىل حد ما ، مث ذوبان اجلليد مرة أخرى عندما كانت مصر على اتصال 

ومها ، مبا يف ذلك الروايات باللغة وإجنلرتا ، ودخلت الثقافة الغربية بكثافة وعل. مباشر مع فرنسا
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إذا قيل أن الرواية العربية هلا نشأة من احلضارة العربية نفسها ، فال ميكن إنكار ذلك أيًضا . العربية

مع أنوا  خمتلفة من ( م 125١-75١)ألن األدب العريب قد شهد ذروته خالل العصر العباسي 

دة ، والبوخاله ، وحي بن يقزان ، وكليلة ودمنة ، املنتجات األدبية العاملية مثل ألف و ليلة واح

 وغريها

الرواية فٌن نثري أديب مجيل، تُعترب من أشهر أنوا  األدب العريب، وتقوُم على طرح قضايا أخالقية 

واجتماعية خمتلفة هبدف معاجلتها أو حماولة البحث فيها؛ لذلك فبعض الروايات حتثُّ على اإلصالح 

قوم على تقدمي معلومة عن مووو  غري مألوف وفيه بعض الغرابة بالنسبة للقارئ، والتغيري، ومنها ما ت

 .وبعضها اآلخر يقّدم العمل الروائي حبٍس ُفكاهّي اهلدف منه اإلمتا  والتسلية للقارئ

الرواية بأهنا قصة عن االحنطاط بسبب القيم Faruk  (1999: 29)يف  Goldmanتُعرِّف   

 .األبطال املثريون للمشاكل يف عامل منحط أيًضااألصيلة اليت يقوم هبا 

اليت تنص على أن الرواية تعرب عن تركيز  Semi  (1993: 2) نفس الشيء أووحه أيًضا 

 . على حلظة من التوتر وتركيز قوي للحياة

عالوة على . الرواية هي عمل خيايل يكشف عن جانب أعمق وأكثر دقة من حياة اإلنسان

أيًضا أن الرواية هي قصة ذات حبكة طويلة مبا يكفي مللء كتاب واحد أو  Tariganذلك ، قال 

  (Tarigan, 1984: 164) .أكثر يتناول احلياة اخليالية للرجال والنساء

عادة ما يكون غرض الروائي من تأليف رواية ليس له غرض واوح سوى تسلية القارئ ، 

. يالمس أو حىت يسيء إىل حياة أو دائرة معينةميكن للكاتب أن يكتب رواية مث ال يدرك أن عمله 
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هناك عدة . ومع ذلك ، هناك أيًضا روائيون منحوا األولوية ألهداف معينة منذ البداية إلنشاء رواية

أغراض من وراء تأليف الرواية ، منها تصنيف جتربة الكاتب يف احلياة اليت عاشها حىت اآلن ، وشرح 

مث اهلدف هو التسلية واهلروب من . مية واجلهل من مسات هذه احلياةأن احلياة غري عادلة ، وأن اجلر 

عادة ، يهدف هذا االستخدام إىل إجياد طريقة للتعامل مع احلياة الرتيبة ، وخارج دائرة . حقائق احلياة

اهلدف التايل هو إثراء اللغة وكذلك البصرية ، فهناك العديد من . احلياة اليت قد تكون خميفة للبعض

ئيني املشهورين بأدهبم وسردهم املستخدم يف أعماهلم مما يساهم بشكل كبري يف إثراء اللغة وزيادة الروا

 مث األخري هو الغرض من الرتويج والدعاية. الذكاء والبصرية لكل قارئ

 علم اجتماع األدب: ثانيا

: وهو . علم إجتما  األدب فاهرة أدبية متثل أحد اجملاالت اليت يهتم هبا علم اإلجتما  

يووح هذين . نظام بنصب إهتمامه األساسي على تفسري الصالت احلقيقية بني األدب و اجملتمع  

يستخالص األفكار املتصلة ببناء : التعريفني هنف الدراسة السوسيولوجية لألعمال األنبية وهي 

ت اإلجتماعية من اجملتمع ، وحتليل العالقات الوفيفية املتبادلة بني العمليات اإلجتماعية و البقاءا

 (29، صفحة 2١١9حركة، ) .جهة ، واحلياة الفكرية وطرائق املعرفة من جهة أخرى

علم االجتما  بأنه دراسة علمية وموووعية  Faruk  (1999: 1)في dnowegnwwSيُعرِّف 

لذلك ميكن استنتاج أن علم . لإلنسان يف اجملتمع ، ودراسة املؤسسات والعمليات االجتماعية

علم االجتما  علًما متعدد  Ritzerمتاشيًا مع هذه النظرية ، يعترب . االجتما  هو دراسة اجملتمع

مع بعضهم البعض يف حماولة  النماذج املتنافسة أي أنه يوجد يف هذا العلم العديد من. النماذج

ثالثة عناصر  Ritzerعالوة على ذلك ، وجد . لالستيالء على جتانس اجملال االجتماعي ككل
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أساسية على األقل يف علم االجتما  ، وهي منوذج احلقائق االجتماعية ، ومنوذج التعريف االجتماعي 

، يف حني أن ما يعترب موووًعا يف علم االجتما  (Faruk, 1999:. 2)اجتماعي  ، والنموذج السلوكي

. علم اجتما  األدب واسع جًدا. هو النموذج الثالث هو السلوك البشري كمووو  فردي حقيقي

kgllgW  وkerrgw يف Wiyatmi  (2013: 25-26 )التحليل االجتماعي إىل ثالثة   يقسمون

 تصنيفات

 :يسمى

باملكانة االجتماعية للمؤلف ، واأليديولوجية السياسية ، وما علم اجتما  املؤلف هو ما يتعلق . 1

 .إىل ذلك

علم اجتما  املصنفات األدبية أي مسألة املصنف األديب ، يف حني أن مووو  الدراسة هو ما . 2

 .يتضمنه العمل األديب وما هو الغرض أو الرسالة اليت يريد إيصاهلا

 . أثريهم االجتماعي على اجملتمععلم اجتما  األدب الذي يهتم بالقراء وت. 3

ال خيتلف هذا التصنيف كثريًا عن الرسم البياين الذي رمسه إيان وات من خالل النظر إىل 

ثالثة أشياء ،  Wattستغطي دراسة العمل األديب وفًقا . العالقة املتبادلة بني الكتاب واألدب واجملتمع

 :وهي

االجتماعي للمجتمع وعالقته مبجتمع القراءة ، مبا يشري السياق االجتماعي للمؤلف إىل الووع . 1

يف ذلك العوامل االجتماعية اليت ميكن أن تؤثر على املؤلف كفرد باإلوافة إىل التأثري على حمتوى 

 .عمله األديب
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 .األدب كمرآة للمجتمع ، يدرس املرء مدى اعتبار األدب انعكاًسا حلالة اجملتمع. 2

ة لألدب يف هذه احلالة إىل أي مدى ترتبط القيمة األدبية بالقيم يتم فحص الوفيفة االجتماعي. 3

 .يف نفس الوقت كرتبية عامة للقراءاالجتماعية وإىل أي مدى ميكن لألدب أن يعمل كوسيلة للرتفيه و 

بأن dnowegnwwS (1972: 15 )مت طرح رأي آخر خبصوص علم اجتما  األدب من قبل 

اجتما  األدب واليت ترى العالقة املباشرة لألعمال األدبية مع هناك ثالث وجهات نظر تتعلق بعلم 

البحث الذي ينظر إىل األعمال األدبية كوثائق اجتماعية يكون فيها ( 1: عناصر اجملتمع ، وهي

البحث الذي يكشف األدب كمرآة للووع ( 2مت إنشاء األدب ، . انعكاًسا للووع يف ذلك الوقت

الذي يلتقط األدب كمظهر من مظاهر األحداث التارخيية البحث ( 3االجتماعي للكاتب ، 

 .الظروف الثقافية -واالجتماعية 

 النقد االجتماعي: ثالث 

 أديب منسوب لألدب، وخري تعريف لألدب أنه التعبري: النقد األديب مكون من كلمتني

 (13 :2١12أمني، ). عن احلياة أو بعضها بعبارة مجيلة

خيضع لتقومي يف عصر العباسي ، يعرف قبله بالذام واالستهجان  كلمة النقد يف األدب العريب

، وحينئذ جيعله ، ( الدينار والدرهم )يعين اصطالح يف صريفة ليساعد حتقيق اإلبدا  من النقود 

 (ناصر) .استيعاب الكلمة للباحثني يف حبثهم إما حسن أو ذميم النص

مفهوم النقد األديب لغة الفحص واملوازنة والتمييز واحلكم ، وأما اصطالحا فهو يقدر النص 

 (116-115 :1993الساب، ). األديب يف قيمته التجرد و اسلوهبه والدرجته األدبية
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يف اجتاه التنمية ، النقد األديب هو أكثر من جتريد للمحتوى الذي حيدث يف األعمال 

ينص "  A Grammer of Motives' and A Rhetoric of Motives "يف كتابه    Burke.  األدبية

على أن األدب جيب أن يلعب بشكل مثايل معىن مجالًيا وعملًيا ، على الرغم من أن األدب عامل 

 .ينتشر فيه اجلمال ، إال أنه جيب أن يكون له صلة باحلياة ومسامهة يف احلياة

قادرًا على فهم ما هو موجود يف األعمال األدبية ، أحدها جيب أن يكون الناقد األديب اليوم 

عادة يف  لذا فإن املقصود بالنقد االجتماعي هو دعوة أو اقرتاح أو اقرتاح خمفي. من منظور اجتماعي

يهدف هذا النقد إىل إجراء حتسينات على حالة يف اجملتمع تعترب غري . الروايات واملسرحيات واألفالم

 (Djajanegara, 2005: 1) .مروية

: ليس إال دراسة سيميوطيقية أو أسلوبية مبنظور اجتماعی  Zimaإن النقد األديب ، حسب 

االجتماعي أو اللهجات / وتتطلق دراسته بصفة أساسية من حتليل اخلطاب اللغوي أو اللغوي 

اجلماعية يف النص ، باعتبارها پنی اجتماعية باملاهية ، حتمل خصائص اللحظة التارخيية اليت تنتمي 

اللغة داخل النص يصل إىل الدراسة الرتكيبية الداللية املتكاملة القادرة  فمن حتليل األسلوب أو. إليها 

على كشف النص واجملتمع يف نفس الوقت ، وبون انفصال ، وهو هبذا يواصل جبهد ملحوظ ومفيد 

 (9 :2١١9لطف، )، خاصة يف الدراسات التطبيقية على الروايات 

االجتماعية اليت حتدث يف اجملتمع هي  ، يف جوهرها ، فإن املشكالت ntodwgWeوفًقا لـ . 

. ستسبب هذه األعراض خيبة أمل ومعاناة للمجتمع. أعراض غري مرغوب فيها أو أعراض مروية

ويووح كذلك أن املشاكل االجتماعية اليت حتدث بسبب عدم توافق عناصر الثقافة أو اجملتمع ، 

جتماعية ، إذا كان هناك عدم توافق ستنشأ مشكلة ا. واليت تعرض حياة الفئات االجتماعية للخطر
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يف الظروف العادية ، توجد عالقات . بني القيم واملعايري اليت تنطبق على الواقع يف متناول اليد

 .مؤسسية متكاملة بانسجام ، وهي االقتصاد والسياسة والتعليم والدين واألخالق واألسرة والعادات

(Soekanto, 2009: 395) 

بناًء على الوصف أعاله ، مت تصنيف النقد االجتماعي يف هذه الدراسة إىل سبعة جوانب ، 

هذا التقسيم مبين على رأي . وهي االقتصاد والسياسة والتعليم والدين واألخالق واألسرة والعادات

Soekanto يف تقسيم املؤسسات االجتماعية 

 نقد االقتصاد .1

االقتصاد مؤسسة حامسة هلا أكرب تأثري على  Beilharz  (2003: 2) يف Marx  حبسب

يصبح االقتصاد مهًما جًدا . اجملتمع ،على الرغم من كوهنا عاماًل حمدًدا ، فهي ليست مهيمنة

عندما يكون  ومع ذلك ،. يف اجملتمع إذا كان املستوى االقتصادي يف اجملتمع غري متساوٍ 

 .ألولويةاجملتمع راسخ ، مث العوامل اليت تصبح ا االقتصاد يف

النقد االجتماعي للمشاكل االقتصادية هو النقد الذي ينشأ نتيجة عدم املساواة االقتصادية 

 .يف اجملتمع ، على سبيل املثال البطالة ، وارتفا  أسعار السلع األساسية ، ونقص فرص العمل

 نقد السياسة .0

وحوكمة  البشر خملوقات سياسية ألن البشر لديهم القدرة على تنظيم رفاهية وأمن

يف حماولة لتنظيم حكومتهم ، . البشر خملوقات ميكنها أن حتكم احلكومة والدولة .جمموعتهم

 .جيب على البشر تنفيذ آلية مناسبة حىت ال حتدث اختالالت من شأهنا اإلورار باجملتمع

الذي يقسم اآلليات السياسية إىل ثالثة جوانب ، وهي   Sanderson هذا يتوافق مع رأي

 (Sanderson, 1993:  295-296) .النفوذ والسلطة
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التأثري هو عملية غري رمسية للرقابة االجتماعية الصارمة اليت حتدث نتيجة للتفاعل 

إن القائد الذي يتمتع بنفوذ ، ال ميلك القدرة على إجبار اآلخرين على . االجتماعي الوثيق

 .إطاعة أوامره ، ولكن ميكنه فقط االستئناف والتشجيع

هذه العوامل . غالًبا ما حتدث املشكالت السياسية يف اجملتمع بسبب عوامل ومصاحل خمتلفة

 .هي التأثري والقوة والسلطة

 نقد التعليم .0

كن فصل التعليم على مشكلة التعليم هي مشكلة مهمة للغاية يف احلياة ، حبيث ال مي

 .الداخل احلياة األسرية وكذلك يف حياة األمة و بلد عن احلياة،سواءيف اإلطالق

 (Ahmadi & Uhbiyati, 1991 : 96)  
النقد االجتماعي للمشاكل الرتبوية هو نقد تسببه املشاكل اليت تسببها عوامل املعلمني 

صادية شاكل القدرة االقتم: مشاكل من عوامل املعلم ، من بني أمور أخرى. والطالب أنفسهم

والسمات ( املواقف)والسلطة والشخصية واملواقف ( املهارات)اخلربة والقدرات  واملهارات واملعرفة

املشاكل اليت تأيت من العوامل اخلاصة . واحلكمة واالجتهاد واملسؤولية والصحة وما إىل ذلك

ات ، مشاكل القدرة االقتصادية لألسرة ، والذكاء ، واملواهب واالهتمام: بالطالب تشمل

والنمو والتنمية ، والشخصية ، واملواقف ، والسمات ، واالجتهاد واملثابرة ، والعالقات ، 

 .والصحة

 نقد الدين .4

اليت تعين ال ، =  a:تأيت كلمة دين من اللغة السنسكريتية ، وهي مشتقة من الكلمات

gamae من أساس هذا الفهم ما حدث بعد ذلك فهم . اليت تعين الفووى ، غري النظامية
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. الدين هو املعتقد الذي حيتوي على قواعد أو قواعد حتكم كيفية االرتباط بالبشر اهلل. الدين

 . هذه القواعد أبدية

كن أن للدين وفيفة إثراء الثقافة اإلنسانية وصقلها وتعزيزها ، لكن الثقافة نفسها ال مي 

أي أن . (Salam, 1997: 182) يكون هلا أي تأثري على التعاليم األساسية اليت أسسها الدين

الدين كقاعدة أبدية ميكن أن يؤثر على تطور الثقافة الداخلية اجملتمع ، لكن الثقافة ال ميكن أن 

وجوانب احلياة تستخدم التعاليم الدينية كدليل يف تنمية الثقافة . تؤثر على التعاليم الدينية

 .األخرى

 نقد الحضاره .5

عادة ما تكون املشكالت االجتماعية املعتادة يف شكل طريقة تصرف الشخص واليت يتم 

 . التعرف عليها الحًقا ورمبا يتبعها اآلخرون

 

 انتقاد األسرة .6

يف تعاملهم مع أفراد األسرة اآلخرين ، هناك حقوق . األسرة هي أصغر منظمة يف اجملتمع

 .والتزامات جيب الوفاء هبا واحرتامها

ينشأ عدم التنظيم يف األسرة نتيجة . االنتقادات اليت تنشأ بسبب الفووى يف األسرة

 .الصرا  االجتماعي بسبب االختالفات يف وجهات النظر أو العوامل االقتصادي
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 نقد األخالق .7

القيم من املشورة ،  يتكون نظام. األخالق هي نظام قيم لكيفية عيشنا بشكل جيد كبشر

 النصائح واللوائح واألوامر وما شابه ذلك تنتقل من جيل إىل جيل من خالل الدين و

 (Salam, 1997: 3) .رثقافة معينة حول كيفية عيش البش

  Swingwood من الثاين والتعريف Soekanto من األول التعريف الباحث استخدم وهكذا

 االجتماعية االحنرافات هي ما ملعرفة األول التعريف يستخدم. الدراسة هذه يف مرجعية كنظرية

 يوجه من ملعرفة الثانية النظرية تستخدم بينما. "  ونسيت أين امرأة"  رواية يف انتقادها يتم اليت

 .االجتماعي النقد

  أشكال تقديم النقد: رابع 

  المباشر وغير المباشر النقد

 أهنا على واخليالية األدبية األعمال رؤية ميكن ، (Nurgiyantoro (335 :2009 لـ وفًقا

 ما لشيء منظرًا يكون قد شيء. شيًئا أنقل و واملساومة احلوار يف املؤلف رغبة مظاهر من شكل

 اخليالية األعمال يف الرسائل نقل شكل يكون أن ميكن. التفويضات أو واألخالق األفكار ،

 من مقدم يريده الذي النقد بوووح يرى أن للقارئ ميكن ، مباشرة. مباشرة مباشر وغري مباشرًا

 لذلك ، القصة يف فقط متضمنة الرسالة فإن ، مباشر غري بشكل ، نفسه الوقت ويف. املؤلف

 .املباشر التقدمي استمارة. أ. املؤلف نية تفسري القارئ على جيب
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الشخصيات يف وصفها مباشرة من  شكل التسليم orutnayigNuN ((2009: 335وفًقا لـ       

 أو" حتكي"شخصية القصة اليت  إذا وصف املؤلف مباشرة يف أسلوب الوصف. توويح وصفية أو

  .املباشر غري التقدمي منوذج. ب. لفهمه القارئ على تسهل

غري املباشر هو شكل  شكل التسليم املباشرorreoaewgwrw (2009: 335-336 )يف رأي      

القراء مكلفون . متماسكة مع عناصر القصة األخرى وجممًعامن أشكال نقل الرسائل ومنًيا 

التواصلية ، ألنه من  ما هي نية املؤلف؟ يعترب هذا النو  من التسليم غري موجود بالرتمجة الشفوية

 ومع ذلك ، يعترب هذا الشكل من أشكال التسليم أيًضا جوهر .احملتمل جًدا أن يساء تفسريها

التسليم الضمين ،  عرب. عن شيء ما بشكل غري مباشر املصنفات األدبية ، أي الكشف

يُنظر إىل هذا يف الواقع على أنه ميزة يف األعمال . تعين األدبية لديها فرصة للتعقيد األعمال

 .آلخر وقت من مع واحد لشخص احملتملة التفسريات عدد حيث من املزايا: وهي ، األدبية

 الدراسة السابقة : الفصل الثاني 

1. (2016) Walid Khaidir 

 Kritik Sosial dalam Novel Fi Sabil Al- Taj“بعنوان  Khaidirالبحث كتبه     

karya Mustafalutfi Al-Manfaluty . وجد خيضر يف هذا البحث أن هناك أربعة

احلكم : جوانب للنقد االجتماعي وردت يف رواية سبيل التاج ملصطفى املنفلويت ، وهي

بشكل عام ، هناك نوعان من النقد االجتماعي يف . وحقوق اإلنسانوالسلطة واالقتصاد 

 .هذا البحث ، ومها مغلقان ومعلنان أو مباشر وغري مباشر
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أما التشابه بينهما كل فمن و . هناك أوجه التشابه واالختالف يف هذه الدراسة ،  

هو أن وليد بينما يكمن االختالف يف مووو  حبثه و . حتليل النقد االجتماعي يف الرواية

رواية إحسان  حثةاباللطف املنفلويت ، بينما يدرس اليبحث يف رواية يف سبيل التاج ملصطف 

 . "ونسيت أين امرأة"عبد القدوس بعنوان 

2. (2019) Saiyidatina Anzalia    

 Analisis Tindak Tutur dan Nilai Moral dalam Novel “Wa”بعنوان

Nasiitu Anni Imroah”   ةالدولة اإلسالمي جامعةمن delegoee  (AIAo)  واليت ،

( 1) أنوا  من أفعال الكالم املووعي يف الرواية ، وهي  3خلصت يف الدراسة إىل وجود 

معاين األنوا  الثالثة ألفعال الكالم . معىن األمر( 3)معىن السؤال ، ( 2)معىن اإلخبار ، 

نية ( 3)مر أو النصح أو املرافعة ، نية األ( 2)نية البيان واإلحياء ، ( 1: )احمللية هي

باإلوافة إىل ذلك ، فإن املعىن الوارد يف فعل الكالم هو يف . الشكر واالعتذار والثناء

مث تنقسم القيم . شكل الرفض أو املوافقة أو االعرتاف أو الشعور باحلزن أو السرور

ميدة مثل التفاؤل ، األخالقية الواردة يف هذه الدراسة إىل نوعني ، القيم األخالقية احل

 .واالهتمام باآلخرين ، واحرتام اآلخرين

مت . حثةابالهذه الدراسة هلا أوجه تشابه واختالف مع البحث الذي أجراه و  

بينما . "ونسيت أين امرأة"العثور على التشابه يف اهلدف أو مووو  البحث ، وهي رواية 

بينما  التداولية نهجم Iwleloeستخدم ت. حتليل الرواية نهجميكمن االختالف يف 

 .يةاألدب يةهنج اجتماع ةحثاالبستخدم ت
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 الهيكل الفكري : الفصل الثالث  

إن إطار التفكري يف البحث النوعي هو وصف للعالقة بني املتغريات حبيث ميكن توجيه البحث 

 :يف هذه الدراسة على النحو التايل اهليكل الفكريميكن وصف . ودراسته بشكل صحيح
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