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 الشعار

د ّد وج   من ج 

“Siapa yang bersungguh-sungguh ia bisa” 
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 اإلىداء
 :إىل خالدو ىدية علميةال رسالةال ىذه أىدي

بقوة  يوصبلين النصيحة مسّبيتبوبة امي احمل ككالديت  سحرندينوب ايب باجمل كالدم فضيلة

 .كاألخرة يانالدين كالد سبلمة يف هللا حفظهما الدعاؤ

 .هللا عليهم ابرؾ األعزاء عائلٍب كل كحْب كقت كل يف تشجعُب من

 .كاإلخبلص صربالاب علمواين قد الذين كاألساتذات األساتذ ىيئة
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 كلمة الشكر والتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل سبحانو كتعاذل بفضل هللا كنعمة ىداية كنعمو لنا مجيعنا حٌب أمكن من 
جمنون ليلي" أليب بكر الواليب قيس بن ادللوح "رواية بعنواف  رسالة علميةاستكماؿ 

كواحد من   رسالة علميةمت تصميم ىذه  (سيكر ا)دراسة حتليلية سوسيولوجية األدبية دل
متطلبات ادلرحلة اجلامعية رسالة ماجستّب يف قسم اللغة العربية كآداهبا يف جامعة 

 احلكومي اإلسبلمي بنجكولو.
  انفعة تكوف أف كعس تواضعة،ادل الرسالة ذهى كتابة ٛبت وكبنصرت هللا كبنعمة

 ال العلمية الرسالة ذهى إف ذلك كٔبانب .العربية ابللغة األمر ول نكدل ْبكالقارئ للمؤاؼ
  :كالتقدير الشكر مذل كيقدـ كركحيا ماداي هك ساعد كالذينيمن شرفادل ٗبساعدة إال تتم
 صراج احلاج الدكتور األستاذ بنجكولو احلكومية اإلسبلمية اجلامعة مدير فضيلة  .1

 .اجلامعة ذهى يف أتعلم أف فرصة رل أاتح الذم ومساحت على ،ّبجستاادل الدين،
 احلكومية اإلسبلمية اجلامعة كالدعوة اآلداب الدين، أصوؿ كلية عميد فضيلة  .2

 .ّبجستاادل سوحرماف، الدكتور بنجكولو
 يفّبة كث مساعدة مساعدهتا على ّبجستاادل مرايـ، األدب قسم رئيسة فضيلة  .3

 .فيها ماداـ الكاتبة دراسة شئوف تسهيل
 على ّبجستاادل رمحاف، عيدم بويب كآداهبا العربية اللغة شعبة رئيس فضيلة  .4

 .فيها ماداـ الكاتبة دراسة شئوف تسهيل يف ثّبةك مساعدةو مساعدت
 الذين ّبجستاادل ،كاركين سراينينجرت ّبجستاادل ،إمسعيل الدكتور ْبشرفادل فضيلة  .5

 .اآلف ىى كما كوف حٌب اتما إشرافا الرسالة ذهى كتابة على الكاتبة أشرفا
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 جيدة تربية الكاتبة ربيا الذينمسّبيت  كامي سحرندين أيب ْباحملبوب كالدين فضيلة  .6
 ألخي ككذلك ،ّباصغ رب ياىن كما كارمحهما كلوالدم اغفررل همالل   صغرم، منذ
 .ْبالصاحل هللا عباد من لعلنا رنغى فسفٌب اكتِب كبّبة ٍبخأك  احرندين ّباكب

 الذين موظفيها مع بنجكولو احلكومية اإلسبلمية اجلامعة كتبةادل رئيس فضيلة  .7
 .الرسالة ىذه كتابة يف الكتب لقراءة فرصة الكاتبة أاتجو

 .الكلية ذهى يف انفعة علوما الكاتبة علموا الذين كأستاذات أساتذ فضيلة  .8
 .الرسالة ذهى إٛباـ يف ينكشجعو  ينساعدك  الذين الكاتبة أصدقاء  .9

 
 كاآلخرة الدنيا ىف السعادة ينالوا حٌب اجلزاء أحسن جيزيهم أف عز كجل ، كيدعوهللا

 .الدعاء السميع وى وأن ولدي مقبولة مأعماذل كجيعل
و علوم لقلة كذلك .كاملة غت   العلمية الرسالة ذهى كتابة أف الكاتبة كعرؼ

 يرجو لذلك و.عن حثيب الٍب باحثكادل العلمية الرسالة بكتابة يتعلق فيما تو٘برب لنقصاف
 رب اي آمْب. كاملة الرسالة ذهى لتكوف ْبكالسامع القراء من كاالنتقادات حاتااإلقَب 
 .ْبالعادل

 

 2221 يوليوكولو، جبن

 

 أنيك أنرايين

 1711342227التساجيل:  رقم 
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 جتريد

 رواية قيس بن ادللوح "جمنون ليلي" أليب بكر الواليب، 2221 أنيك أنرايين
كلية أصوؿ  قسم األدب العربية كأدهبا ،(سيكر احتليلية سوسيولوجية األدبية دل)دراسة 

: الدكتور I. ادلشرؼ اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بنجكولو الد ين، االداب كالدعوة
ة االجتماعية يف االطبق: اركف سرينينجرت، ادلاجستّب. IIامسعيل ادلاجستّب، كادلشرؼ 

كبعلم . االجتماعية يف الركاايت أك األعماؿ األدبية األخرلة االطبقؾ تمع رلاحلياة 
بن قيس "ركاية يف  الرسالة األخبلقيةك  ة االجتماعيةاالطبق سوسيولوجية دلرزيث ستعرؼ

، يف حْب أف نوع ىذا ث نوعيىذا البحث ىو ٕب .رلنوف ليلي" أليب بكر الواليبادللوح 
. تستخدـ ىذه سيكر ادلسوسيولوجية األدبية البحث ىو مراجعة أدبية ابستخداـ نظرية 
قيس بن ادللوح رلنوف ليلي" أليب بكر "ركاية الدراسة مصدرين مها ادلصدر الرئيسي يف 

، فإف ادلصادر الثانوية ىي الكتب ادلتعلقة بعنواف كالَبمجة. ابإلضافة إذل ذلك ،الواليب
قيس بن ادللوح "ركاية يف  جتماعيةة االاالطبق نتائج ىذه الدراسة تشّب إذل كجود البحث.

، ، على أساس الوضع االقتصادم، كادلكانة االجتماعيةأليب بكر الواليب ""رلنوف ليلي
 كادلكانة السياسية.

 
 .سيكر ادلة االجتماعية، سوسيولوجية األدبية اطبق، رواية: أساسيةكلمات 
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ABSTRAK 

 

Anek Anriani 2021, Novel Qoys Bin Mulawwah “Majnun Laila” Karya 

Abu Bakr Al-Walabi (Analisa Teori Sosiologi Sastra Marxisme). Bahasa Sastra 

Arab Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri 

Bengkulu. Pembimbing I:  Dr. Ismail, M. Ag. Pembimbing II: Erwin 

Suryaningrat, M. Hum. Kelas Sosial dalam kehidupan masyarakat sama halnya 

seperti kelas sosial yang ada didalam novel-novel atau karya sastra lainnya. Dan 

dengan teori sosiologi sastra Marxis dapat mengetahui kelas sosial dan pesan 

moral dalam Novel Qoys Bin Mulawwah “Majnun Laila” Karya Abu Bakr Al-

Walabi. Penelitian ini merupakan  penelitian kualitatif, sedangkan jenis dari 

penelitian ini adalah kajian pustaka dengan menggunakan Teori Sosiologi Sastra 

Marxisme. Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu sumber primer yang 

berupa Novel Qoys Bin Mulawwah “Majnun Laila” Karya Abu Bakr Al-Walabi. 

dan Terjemahan. Selanjutnya, sumber sekunder berupa buku-buku yang berkaitan 

dengan judul penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bawah dalam Novel 

Qoys Bin Mulawwah “Majnun Laila” Karya Abu Bakr Al-Walabi terdapat Kelas 

Sosial Berdasrkan Status Ekonomi, Status Sosial, dan Status Politik. 

 

Kata Kunci: Novel, Kelas Sosial, Sosiologi Sastra Marxisme. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث . أ

 كتوبة الٍب يتجلى فيها العقل االنساين اك الفنادلموعة اآلاثر رلو ىاألدب ك 

ألدب عبلقة كثيقة جدنا ابجملتمع االجتماعي حيث يوصف األدب أبنو مرآة ا 1.الكتايب

اجملتمع بقيمهم  اجتماعية للمجتمع ألنو حيتوم على أشياء تتعلق ابجملتمع االجتماعي.

 2.لية التنشئة االجتماعيةنفسها عم ، ىيم كمعايّبىم كعاداهتم كتقاليدىمكا٘باىاهت

وية تتمثل يف ، كأنو يشتمل على رلاالت ترببول الشاملاجملتمع ىو اجملاؿ الَب 

 3.مؤسساتو االجتماعية

تتناكؿ  4اجملتمعات االجتماعية.ك العلم األدب بْب  األدبيةية جسوسيولو علم  يربط

اجملتمع كاذلدؼ حياة ، ألف ادلوضوع ىو ياة اإلنساف يف الواقع االجتماعيالدراسة ح

                                                             
 .12(، ص 2217)يوجياكرتى: فستكا فلجار،  احواؿ اللغة العرابية كادهبانور ىداايت،   1
 .113(، ص. 1978)ادلصرم: مكتبة االصللو،  ىف اجتماعيات الَببية ،منّبادلرسى سرحاف  2
 .229ص.  ىف اجتماعيات الَببية،منّبادلرسى سرحاف،   3

4
 Sujarwa, Model dan Paradigma Teori Sosiologi Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2019), h. 12. 
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، ، يكوف موضوع البحث ىو األدبسوسيولوجية األدبيةيف اجملتمع. يف علم اإلنساف 

 بينما موضوع حياة اإلنساف يف عادل اخلياؿ ىو نتيجة اخلياؿ.

علم االجتماع ىو علم اجتماعي عاـ كىو النتيجة النهائية  أكغست كونت فقاؿ

، يعتمد علم لذلك 5لتطور العلم. ُكلد علم االجتماع يف اللحظة األخّبة من تطور العلم.

رل مت جادؿ نورجيانتورك أبف الركاية ىي عمل خيا االجتماع على تطوير العلـو األخرل.

ىرية كالعناصر اخلارجية. تُعرَّؼ الركاية أيضنا ، أم العناصر اجلو بناؤه بواسطة لبنات البناء

أبهنا مقاؿ على شكل نثر حيتوم على سلسلة من القصص عن حياة الشخص مع 

 أشخاص آخرين من حولو مع شخصية ادلمثل كطبيعتو.

العلـو االجتماعية  فإف علم االجتماع أك  ،سوماردمك سيلو سومردجاف  كفقناؿ

 6، ٗبا يف ذلك التغيّب االجتماعي.يةكالعمليات االجتماكل االجتماعية ىو دراسة اذليا 

علم االجتماع ىو دراسة السلوؾ االجتماعي بْب األفراد كاجلماعات. علم االجتماع 

7الذم يناقش ما ىو اجملتمع.
 

                                                             
5
 Soerjono S dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2015), h. 4. 
6
 Soerjono S dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 17. 

7
 George Ritzer Dan Dj. Goodman, Teori Sosiologi, Ter. Nurhadi (Bantul: Kreasi 

Wancana, 2011), h. 65. 
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ا. ال ديكن فصل احلديث عن األدب عن فهم  األدبك  علم االجتماع ليس بعيدن

، ة تعرؼ ما ىو األدباألدب نفسو. على الرغم من أف العديد من الشخصيات الفكري

 إال أف الدراسات األدبية ال تزاؿ مثّبة لبلىتماـ للمناقشة.

و أم شيء ، األدب ىاألدب بعدة معاٍف. أكالن عن  Warrenك  Wellek يفسر 

، أم الكتب الٍب تعترب ابرزة مطبوع. اثنينا، يقتصر األدب على "الركائع"مكتوب أك 

، تكوف ادلعايّب ادلستخدمة من حيث حلالةبسبب أشكاذلا كتعبّباهتا األدبية. يف ىذه ا

، يتم تطبيق األدب على الفن ادلرتبطة ابلقيم العلمية. اثلثنااجلماليات أك القيم اجلمالية 

 8على أنو عمل خيارل.األديب الذم يُنظر إليو 

ملكية فكرية تسجل كتعرب بطريقتها اخلاصة عن القيم الٍب  العمل ىو األديب

 أنو يتحدث ليس فقط ، خيتلف األدب عن النظرية يفكة على ذلكتعيش يف اجملتمع. عبل

باتو كعواطفو ، كلكن أيضنا عن شخصيتو أبكملها )ٗبا يف ذلك رغلعقل القارئ

 9األدب جزء ال يتجزأ من العمليات االجتماعية كالثقافية.، كخياالتو(. ابختصار

                                                             
8
 Rene  Wellek  dan  Austin Warren, Teori Kesusastraan (Alih Bahasa oleh Melani 

Budianta)  (M.B. Gramedia: Jakarta, 2016), h. 11. 
9
 Wijaya Heru  Santosa dan Sri Wahyuningtis, Sastra, Teori dan Implikasihnya 

(Surakarta: Yuma Pustaka, 2011), h. 112 
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نتقل األدب ىو شكل من أشكاؿ االتصاؿ ي 12ميل.اجلتعبّب الفن  ىو األدب

، ألنو قادر على ل كالتعرض لؤلحداثيقدًن قيم اجلم، ابإلضافة إذل تعن طريق اللغة

 11دعوة القراء للتفكّب يف القيم كتقدير عمق تعقيدات احلياة.

قيم حية، ينفعل هبا ضمّب األدب عن ٘بربة شعورية يف صورة موحية عن تعبّب 

، ٕبيث تنبثق ىذه القيم عن تصور معْب للكوف كاإلنساف كاحلياة كما بينها من الفناف

 12ارتباطات.

فيلسوفنا س زيمار . كاف كارؿ دلاركيسفكرية طورىا كارؿ  دراسةىي  دلاركيس

يف الواقع نظرية عن االقتصاد كالتاريخ كاجملتمع  والسياسية. ىبركسينا كخبّبنا يف النظرية 

 13."دلاركيس سوسيولوجية األدبيةمع مركر الوقت، ظهر مصطلح " كالثورة االجتماعية.

ىو منهج أدب اجتماعي يعتمد على النظرية  دلاركيسسوسيولوجية األدبية 

، ىي إذل ثبلثة أجزاء دلاركيسسوسيولوجية األدبية . ينقسم دلاركيسسوسيولوجية األدبية 

الطبقة االجتماعية كالبنية التحتية كالبنية الفوقية. ىنا يركز البحث أكثر على الطبقة 

                                                             
10

 Wildana Wargadinatara dan Laily Fitriani, Sastra Arab Masa Jahiliyah dan Islam 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2018), h. 19. 
11

 Renne Wellek  dan  Austria Warren, Toeri Kesustraan (Jakarta: PT. Grampdia Pustaka 

Umum, 1995), h. 109. 
، (2211 ،مطيعة جامعة موالان مالك ابراىيم)ماالنق:  ادلتجر لتعليمر ادلهارات اللغوية ن،نورىادي  12

 .192ص 
13

 F.M Suseno, Pemikiran Karl Marxist: Dari Sosialisme Utopia Ke Perselisihan 

Revisionisme  (Jakarta: PT Gtamesia Pustaka Umum, 1999), h. 123. 
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االجتماعية ىي الطبقة )ادلستول(،  ، كالطبقةتماعية. ما ىي الطبقة االجتماعيةاالج

 ، إخل.كالطبقة العليا، كالطبقة الدنيا، كالطبقة الوسطى

ىو طريقة أدبية اجتماعية تعتمد على نظرية  دلاركيسية سوسيولوجية األدب

. النقد دلاركيسعلى أنو نقد  دلاركيسسوسيولوجية األدبية . غالبنا ما ُيشار إذل دلاركيس

ا يسموف الطبقة العاملة. كمع النرجسي ال خيترب فقط كيفية نشر الركاايت كما إذا كانو 

، من خبلؿ االنتباه إذل شكلها رلملهاو شرح األعماؿ األدبية يف ، فإف اذلدؼ ىذلك

 14كأسلوهبا كمعناىا كمنتج اترخيي معْب.

، أحدىا سلتلفة من خبلؿ الوسائط اللغوية يتم التعبّب عن األدب أبشكاؿ

، يصور ة أك غالبنا ما يسمى ابلركمانسية، فهو نثر خيارل بطوؿ معْبٗبعُب الركاي 15اخلياؿ.

ية يف حبكة أك موقف فوضوم إذل حد ما أك شخصيات كحركات كمشاىد حقيقية كٛبثيل

من انطباع، كتقدـ ، فهي تعطي أكثر ابك. الركاايت ىي خصائص الشخصياتمتش

 ، كتقدـ أكثر من عاطفة.أكثر من أتثّب

، أم رل يعتمد على ادلواد ادلكونة ذلاالركاية ىي عمل خياعن  نرغينطوركجيادؿ 

كما يتم تفسّب الركاية على أهنا مقاؿ على شكل نثر   16العناصر اجلوىرية كاخلارجية.

                                                             
14

 Wiyatmi, Sosiologi Sastra (Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013), h. 99. 
15

 Subjantoro Atmosuwito, Perihal Sastra dan Religiusitas Dalam Sastra (Bandung: 

Sinar Baru, 1989), h. 126. 
16

 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi  (Yogyakarta: Gajah Mada, 2005), h. 59. 
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حيتوم على سلسلة من القصص عن حياة الشخص مع أشخاص آخرين من حولو من 

 خبلؿ إبراز شخصية اجلاين كطبيعتو.

قيس بن ادللوح "ركاية ىي كمن الركاايت الٍب خرجت من أشهر العربية يف مصر 

، كال تزاؿ وف تصور اجملتمع العريب كالربيسيى رلن. ركاية ليلرلنوف ليلي" أليب بكر الواليب

ليلى زكجاف شاابف كسيماف ليلى رلنوف تذكر اليـو كقصة عن خلود احلب. قيس ك 

 17، كلدت ليلى نفسها يف عائلة زلَبمة.كمجيبلف

قصة زكجْب حيباف  رلنوف ليلي" أليب بكر الواليبح قيس بن ادللو "ركاية ٙبكي 

، حيث احلب ديد من الصحارم من سلتلف القبائلبو العبعضهما البعض يف بلد عريب 

ا. يف البدايةال ق احلب يشبهوف شرب ، العشاؽ الذين أعمتهم بريبشرم ال ينتهي أبدن

، على موا أخّبنا أف حبهم معركؼ للجميع، كاالستمتاع ٔبنة منعزلة حٌب يعلالنبيذ ادلسكر

ادلمكن العثور عليو. حيتوم العمل على الرغم من أنو مغلق إبحكاـ لدرجة أنو ال يزاؿ من 

 18ة اجتماعية.ااختبلفات طبق

الٍب العرب. كانت عائلة ليلى ٙبب اللغة العربية  ابنة رئيس القبيلةليلى كاف 

التقليدية يف ذلك الوقت. انفصلت عائلة ليلى بشكل غّب مباشر عن عائلة قويس الٍب 

                                                             
 .12(، ص ، دكف السنة)مصر: دار مصر الطابعة ديواف رلنوف ليلي )اجلزء االكؿ(أيب بكر الوليب،   17
ديواف العواصف احملبة الوامق قيس بن ادللوح  رلنوف ليلة العلمية )اجلزء الرابع( ايب بكر الولىب،   18

 .14(، ص دكف السنة ،الكتوب )مصر: دار
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، ىو ابن زعيم عشائرم من بِب عامر ال تشَبؾ يف نفس نسب عائلة ليلى. كالقويص

، كاف ىذا ادلصطلح ة االجتماعية الدنيا. يف األصلابقكىو مصطلح يستخدـ لتعريف الط

 يستخدـ لوصف

األشخاص الذين ليس لديهم ثركة. تبدأ قصة حب قيس كليلي يف ادلدرسة. مث  

العبلقة بْب اضلرؼ حبهما عن عادات كأدايف الناس شلا حاؿ يف ذلك الوقت دكف انفتاح 

 19الرجل كادلرأة.

ركاية قيس بن ادللوح "رلنوف أاثر ادلؤلف ىذا البحث لوجود طبقة اجتماعية يف 

ة ال توجد فقط ة االجتماعيا. اختار ادلؤلف ىذا البحث ألف الطبقليلي" أليب بكر الواليب

، كلكن أيضنا يف الركاايت أك األعماؿ األدبية األخرل. ديكن اعتبار يف احلياة اليومية

ة االجتماعية. ذلذا اق، خاصة يف الطبقصة اثنوية يف ركاية ليلى رلنوفسوسيولوجية األدبية 

دراسة ٙبليلية سوسيولوجية األدبية ، فهو بد من مبلحظة شيء ما يف الركاية ، الالسبب

 ة.ة االجتماعيا، أم الطبقدلاركيس

 

 

 

                                                             
 .12، ص (1999دار الكتب العلمية: بّبكت، )  قيس بن ملوح رلنوف ليلى ، أيب بكرالواليب 19
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 اسئلة البحث . ب

 :، ديكن رفع اسئلة البحث على النحو التارلاستنادا إذل اخللفية أعبله

قيس بن ادللوح رلنوف ليلي" "ركاية كيف يتم تصوير الطبقة االجتماعية يف رلنوف   . 1

 ؟أليب بكر الواليب

 ؟قيس بن ادللوح رلنوف ليلي" أليب بكر الواليب"ركاية يف  دلغزنلاما ىي   . 2

 ىداف البحثأ . ج

 بناءن على خلفية ادلشكلة ادلوضحة أعبله، فإف ىذه الدراسة ذلا األىداؼ التالية:

قيس بن ادللوح رلنوف ليلي" أليب بكر "ركاية لشرح الطبقة االجتماعية ادلتخيلة يف  .1

 .سياركاألدبية دلية جسوسيولو  النظريةالواليب 

 .أليب بكر الواليبرلنوف ليلي"  قيس بن ادللوح"ركاية  دلغزنلاٙبديد  .2

  فوائد البحث   .د

، مها البحث النظرم أك د البحث على نطاؽ كاسع إذل قسمْبديكن تقسيم فوائ

يقها ما يلي: األكادديي كالبحث العملي أك الواقعي. تشمل الفوائد البحثية الٍب جيب ٙبق

اثقبة إذل ، من ادلأموؿ أف تتمكن نتائج ىذا البحث من إضافة نظرة من الناحية النظرية

ركاية قيس بن ادللوح من  ٙبليلية، كخاصة يف فصل دلاركيساألدبية ية جعلم سوسيولو 
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. كمن ادلؤمل أف تصبح نتائج دلاركيسابستخداـ النظرية  "رلنوف ليلي" أليب بكر الواليب

 .ىذا البحث مواد تعليمية ألكاددييْب برانمج دراسة اللغة العربية كآداهبا

 ٙبليلية، من ادلتوقع أف يساعد ىذا البحث يف ٙبسْب فهم العمليةمن حيث الفوائد 

، كديكن استخدامو دلاركيسكنظريتها رلنوف ليلي" أليب بكر الواليب قيس بن ادللوح "ركاية 

يف رلاؿ  العلم من أجل التنمية. عن العلم كأساس إلجراء إٔباث شلاثلة من أجل إثراء

 دراسات اللغة العربية كآداهبا.

 الدراسة السابقة . ه

يف ىذه الرسالة البد من إجراء دراسة لبحوث سابقة لتوضيح موقف ادلؤلف يف 

ىذه الدراسة ك٘بنب تكرار الدراسات السابقة. فيما يلي كصف للعديد من الدراسات 

قيس بن ادللوح "السابقة حوؿ نفس ادلوضوعات أك مواضيع مشاهبة ذلا فيما يتعلق ركاية 

 :ثهاالٍب ٕب رلنوف ليلي"

كلية اكتب كالعلـو الثقافية  قسم اللغة اللغة العربية كأدهبامفتاح دكم فريدة،  .1

حيواف أ شعار قياس بن "  :ٔبامعة سوانف كاليجاكا امسي احلكومية جوكجاكران

درست مفتاح دكم فريدة  (.2215) "ح )رلنوف ليلى ( دراسة ٙبليلي عركضيةادللو 

ليلى( الذم مجعتو يف سلتاراهتا ابستخداـ يف ٕبثها شعر قويس بن ملوح )رلنوف 

ي الشعر حيث معرفة العهود ىي ٙبليل العركضة. استخدـ علم العركد لرؤية موسيق
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ت ٙبدث يف شعر كزاف يف شكل الزحف، كاإلالت، كجاف ، تغّباصحة، ضرر

رات ، كضرك شيعة، كإالت، كضركرات. عاصي صيحة، كإيلة-ذركرات أسي

 أسيسياحة قويس بن ملوح. ، كضركراتأسيسياحة، كإيلة
كلية اآلداب كالعلـو  قسم اللغة كاألدب شعبة اللغة العربية ك أدىبا ،ريزا ارديياين .2

امحلسنات ادلعنوية يف  ": مبيل اإلسادلية احلكومية سورااابجامعة سونن أ اإلنسانية

يف  (.2219) ("در اسة حتليلية بديعية) شعر "رلنوف ليلى" لقيس بن ادللوح

فحص ريزا ارديياين رلنوف ليلى، الذم كاف غنينا ٔبماؿ بوجي قويس ألنو يف  ٕبثو،

النهاية دل يستطع الزكاج من حبيبتو. ككذلك البحث عن فوائد مجاؿ ادلعُب من أجل 

 .توسيع ذخّبة العلـو كخاصة األدب العريب
كلية اآلداب  قسم اللغة كاألدب شعبة اللغة العربية ك أدىبا إنداه كالن سارم، .3

كأنواعها  القافية" :جامعة سونن أمبيل اإلسادلية احلكومية سوراااب كالعلـو اإلنسانية

(. 2215(" )دراسة عركضية) يف جواىر الشعر يف شعر رلنوف ليلى لقيس بن ادلل

كشفت إنداه كالن سارم يف ٕبثها أف معُب كلمة ابنتوف ىي الكلمة األخّبة يف 

اآلية إذل حرؼ العلة قبل احلرؼ ادليت بْب  اآلية الٍب ٙبسب من احلرؼ األخّب يف

واع القوفية: الكلمات يف القفيات، كاحلركؼ يف القفيات، حركؼ العلة. كأن

 ، كالقفية.كاحلركات القوفية، كأنواع القوفية، كالوخز يف األمساء القوفية
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قيس بن ادللوح  ركاية "، فإف البحث بعنواف بناءن على مراجعة األدبيات أعبله 

ىو عدد أكجو  (سياركاألدبية دلية ج)دراسة ٙبليلية سوسيولو بكر الواليب  رلنوف ليلي" أليب

الشبو كاالختبلؼ يف األطركحة الٍب سيتم دراستها مع الدراسات السابقة الٍب أجريت. 

اف ليلى رلنوف كقد كرد أف ادلعادلة تستخدـ نفس الركاية كىي عمل قويس بن ملوح بعنو 

، كالفرؽ أف ىذا الباحث يستخدـ التحليل االجتماعي للنظرية األدبية ةكدراساهتا األدبي

، يهتم الباحثوف بكتابة ىذا كثر على الطبقة االجتماعية. لذلكالٍب تركز أ يثرز دل

 ادلوضوع كأنمل أف يتمكنوا من احلصوؿ على مراجع للباحثْب يف ادلستقبل.

 منهج البحث . و

 نوع البحث و مدخلو .7

ىو ، كتابة ىذا البحث العلمى البحث الكيفىيستعمل البحث عند  

البحث ادليداىن الذل يستعمل مدخل الظاىريػة كالوصفيػة، ككاف نوع البحث الذل 

يستعملة الباحث ىو البحث الوصفى اإلكتشاىف، كىو البحث الذل أيتى بصورة 

، تقـو ىذه الطريقة إبنشاء تمعجلعن صفات الشخصية أك الفرقػة ادلعينة ىف ا

نوع طريقة البحث ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو استخداـ  بياانت كصفية.

 األساليب التحليلية الوصفية النوعية.
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البحث النوعي، الذم يطلق عليو أيضنا البحث التفسّبم أك البحث 

كبولوجيا َب ادليداين، ىو منهجية مستمدة من ٚبصصات مثل علم االجتماع كاألن

 التعليمية.كمتكيفة مع اإلعدادات 
ديكن استخداـ الطرؽ النوعية لكشف كفهم شيء ما كراء الظواىر غّب 

استخداـ ىذه الطريقة إلضافة نظرة اثقبة إذل شيء غّب  ادلعركفة بعد. ديكن أيضنا

معركؼ. كابدلثل، ديكن أف توفر الطرؽ النوعية تفاصيل معقدة حوؿ الظواىر الٍب 

 22يصعب التعبّب عنها ابلطرؽ الكمية.
اختيار الدراسات النوعية بسبب طبيعة أسئلة الباحث. يف الدراسات 

البحثية، غالبان ما تبدأ األسئلة البحثية بكيفية أك ماذا. على ىذا النحو، تفرض 

البداية نفسها على موضوع يصف ما جيرم. ىذا خيتلف عن األسئلة الكمية الٍب 

أفضل من  1 وعةاجملم تسأؿ عن السبب، مث إبث عن مقارنة مجاعية )ىل

 .عبلقة أبم طريقة؟( أك عبلقة مع ادلتغّبات هبدؼ أتسيس ارتباط أك 2اجملموعة 

  21أك سبب كأتثّب )ديكن تغيّب  س اشرح ما حيدث يف ادلتغّب ص؟(

                                                             
20

Anselm Strauss dan Corbin Juliet, Dasar Dasar Penelitian Kualitatif, Tata Langkah 

Dan Teknik Teknik Teoritisasi Data. Terjemahan Muhammad Shodiq Dan Muttaqien, Imam 

)Jogjakarta: Pustaka Pelajar,  2003 ), h. 5. 
21

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 

h. 1-9. 
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البحث  22..الوصفي النوعي يركز فقط على كحدة كاحدة كعميقة بينما

كلمات أك صور بدالن من النوعي كصفي. أتخذ البياانت الٍب يتم مجعها شكل  

طرؽ البحث الوصفي كىي األنشطة الٍب تشمل مجع البياانت من أجل  23أرقاـ.

 اختبار الفرضيات أك اإلجابة عن األسئلة ادلتعلقة ابحلالة الراىنة دلوضوع الدراسة.

البحث النوعي ىو ٕبث ينتج بياانت كصفية، مث ىذه الطريقة مناسبة 

ىذا البحث يعتمد على كحدة مندة كيتم ضبط للغاية يف ىذه الدراسة، ألف 

استخداـ ىذا ادلنهج مع األىداؼ الرئيسية للدراسة، كىي كصف كٙبليل ادلنادة يف 

سورة ادلائدة.، إذل جانب ىذه الطريقة، يساىم الكثّبكف يف العلم من خبلؿ توفّب 

جراء ادلعلومات كاحلالة. زلدث كديكن أف يساعدان يف ٙبديد العوامل ادلفيدة إل

 24التجارب.

 مصدر البياانت .0

يف عادل البحث، يوجد نوعاف من مصادر البياانت، مها البياانت األكلية 

)األكلية( كالبياانت الثانوية )الداعمة(، البياانت األكلية ىي البياانت الٍب يتم مجعها 

كمعاجلتها كتقدديها من ادلصدر الرئيسي. يف حْب أف البياانت الثانوية، تدعم 
                                                             

22
 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, Dan 

Ilmu Social Lainnya (Jakarta:Kencana,  2007),  h.  68-69. 
23

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data,  h. 3. 
24

 Sevilla, Consuelo G, Dkk , Pengantar Metode Penelitian. Penerjemah Tuwu Alimuddin 

(Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia(UI-Press, 1993), h. 71-73. 



27 
 

انت الٍب مث مجعها كمعاجلتها كتقدديها من العديد من كتب القراءة الٍب توفر البيا

 .التعليقات كالتحليبلت كاالنتقادات كما شابو ذلك ادلتعلقة ابلبياانت األكلية

مصدر البياانت األساسي ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ركاية ليلى رلنوف 

، بينما مصادر البياانت ، كىو يكتب عن علم اجتماع األدببن ملوحقيس 

، ككتب مناىج دلاركيسالثانوية ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي علم اجتماع األدب 

، ككتب أخرل. اجملبلت. كادلقاالت كمواد القراءة. أخرل تتعلق بعلم البحث

 .دلاركيساجتماع األدب 

 جراء مجع البياانتإ .1

 االستبياانت البياانت مجع تقنيات تستخدـ ما عادة عاـ، شكل

 كمع .كالواثئق كاالختبارات كادلبلحظات (ادلقاببلت) كادلقاببلت االستبياانت(

 يف الباحثْب ألف ادلصادقة، طرؽ ابستخداـ ادلكتبة إٔباث من التحقق ديكن ، ذلك

سيتناكؿ ادلؤلف  .النصية البياانت أك البياانت عن فقط يبحثوف كليسوا ما مكاف

يف ىذه الدراسة ركاية "ليلى رلنوف" قيس بن ملوح الٍب تعد جزءنا مهمنا من النظرية 

 زلاكلة ىذه التوثيق، طريقة دلعُب ابلنسبة .الطبقة االجتماعية. دلاركيساالجتماعية 

 لغوية، أك أدبية مبلحظات شكل يف ادلتغّبات أك األشياء حوؿ بياانت على للعثور
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 أعماؿ، جداكؿ اجتماعات، مذكرات نقوش، رلبلت، صحف، كتب، نسخ،

 .الرئيسية البياانت أك الثانوية البياانت تتعلق ىل .كغّبىا

 حتليل البياانت .2

يتضمن التحليل العمل ابستخداـ البياانت ك٘بميعها كحلها يف كحدات 

ديكن التحكم فيها كتلخيصها كالبحث عن األمناط كاالكتشافات دلا ىو مهم كما 

 تعلمو كاٚباذ القرارات بشأف ما ستقوؿ لآلخرين. جيب
ضخمة  معُب ادلادة الٍب مث مجعها كمهمةتظهر مهمة ٙبليل كتفسّب كصنع 

ٙبليل البياانت الٍب أجريت يف ىذه  25عندما يشارؾ شخص ما يف مشركع ٕبثي.

 الدراسة ىو:

ادلتعلقة هبذا كتلك  األدبية دلرزيث سوسيولوجيةجيمع الباحث أسئلة تتعلق بعلم  .1

 البحث.

 .ا كمعاجلتها إلنتاج البحث العلميمجع البياانت الٍب مت احلصوؿ عليها لتصنيفه .2
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 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data, h. 85. 
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 ىيكل البحث . ز

  :ة ىذاه الدراسة التنسيق كما يليسوؼ يتبع منهجية كتاب
لبحث الٍب ، يف ىذا القسم سوؼ يقود القارئ إذل نظرة عامة على االباب األكؿ  

، حيتوم ىذا القسم على خلفية البحث، كأسئلة البحث، كحد. عاـسيتم إجراؤىا بشكل 

، كىيكل كفوائد البحث، كالدراسية السابقة، كمنهج البحث، البحث، كأىداؼ البحث

 البحث.

 ك ، يف ىذا القسم العديد من النظرايت حوؿ الركاية كعناصرىاالباب الثاين  
 .دلاركيسبية أدك  سوسيولوجية األدبية

ك  رلنوف ليلي"قيس بن ادللوح "يف ىذا القسم يبحث فية ركاية  ،الثالثالباب   

 .سّبة أيب بكر الواليب

الرسالة ك  ة االجتماعيةاالطبق ، يف ىذا القسم نتائج البحث ىوالباب الرابع  

 .رلنوف ليلي" أليب بكر الواليبقيس بن ادللوح "يف ركاية  األخبلقية

من ىذا القسم ىو اختتاـ يتكوف من اخلبلصة كاقَباح من  ،الباب اخلامس  

 .لفةؤ ذم قاـ بو ادلالبحث ال
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الثاينالباب   

 نظرىالاساس 

  روايةال بنية . أ

   ةروايال .7

أييت مصطلح الركاية من الركاايت البلتينية الٍب مت الكشف عنها الحقنا 

ٕبقيقة أف الركاايت على أهنا مستجدات، شلا يعِب جديد. يرتبط ىذا القوؿ اجلديد 

ىي نوع من اخلياؿ ظهر بعد القصص القصّبة )القصص القصّبة( كالركاايت 

 26الركمانسية.

يوضح تعريف الركاية يف قاموس الكلية األمريكية الذم اقتبس من قبل 

، تصور شخصيات الركاية ىي قصة خيالية بطوؿ معْبىنرم جونتور اترجياف أف 

ما. ك حالة فوضوية أك متشابكة إذل حديف حبكة أ كحركات كمشاىد كاقعية ٛبثيلية

يتماشى ىذا مع رأم برىاف  27الركاية ذلا طوؿ معْب كىي قصة نثر خيالية.

                                                             
26 Herman J. Waluyo, Pengkajian Prosa Fiksi (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 26. 
27 Henry Guntur Tarigan, Prinsip-Prinsip Dasar Sastra (Bandung: Angkasa, 2003), h. 164. 
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كاية ىي نثر خيارل يكفي يف الطوؿ، شلا يعِب نورجيانتورك الذم يعطي فهمنا أبف الر 

ا ا.أهنا ليست طويلة جدن  28، كلكنها أيضنا ليست قصّبة جدن

أديب يُعرؼ أيضنا ابسم اخلياؿ. كىكذا فإف مفهـو الركاية الركاية ىي عمل 

يشبو الركاية. عنواف الركاية ابللغة اإلصلليزية الٍب دخلت إندكنيسيا. أتيت الركاية من 

"الركاية" اإليطالية ك "الركاية" األدلانية. الركاية ىي نوع من العمل األديب الذم يوفر 

ية حرفينا "شيئنا جديدنا ، تعِب الركا. كفقنا ألبرامزة جملتمع القراءةابلتأكيد قيمنا مفيد

، فإف ادلصطلحْب "ركاية" ك ر على أهنا "قصة قصّبة يف النثر"، كمن مث تُفسَّ صغّبنا"

نيسي "نوفيلت" ابللغة "ركاية" حيتوايف على نفس ادلعُب مثل ادلصطلح اإلندك 

ا ك ر - عمل نثرم، شلا يعِباإلصلليزية، "ركاية" ، ليس طويبلن جدناكائي طويل جدن

ا.  كلكنو أيضنا ليس قصّبنا جدن

كبناءن على الرأم السابق ديكن للباحث أف يستنتج أف الركاية ىي نوع من 

قصة النثر اخليالية. تكشف الركاية عن صراعات احلياة بْب الشخصيات بطريقة 

كاية بطابع االعتماد على ، تتميز الر عمق كأكثر دقة. ابإلضافة إذل ذلكأ

، كتقدـ أكثر من من انطباع، كتقدـ أكثر من أتثّب، كتقدـ أكثر ةالشخصي

 عاطفة.

                                                             
28 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajah Mada, 2005), h. 9. 
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، كليس بدكف معُب. الركاايت اايت مثل األعماؿ األدبية األخرلتوجد الرك 

ادلقدمة يف كسط اجملتمع ذلا كظيفة كدكر مركزم من خبلؿ توفّب الرضا الداخلي 

كظيفة الركاية ىي يف األساس تسلية للقراء من خبلؿ القيم الَببوية الواردة فيها. إف 

القراء. الركاية ىي يف األساس قصة كابلتارل ٙبتوم أيضنا على الغرض من توفّب 

 29الَبفيو للقارئ.

الركاايت ىي تعبّبات كأكصاؼ حلياة اإلنساف يف عصر يواجو مشاكل 

بلؼ. حياتية سلتلفة. من ادلشاكل ادلعقدة للحياة البشرية ديكن أف تولد الصراع كاخل

، ٗبا ن جوانب احلياة البشرية يف العمقمن خبلؿ الركاية ديكن للمؤلف أف خيربان ع

نساف يف يف ذلك السلوكيات البشرية ادلختلفة. ٙبتوم الركاايت على حياة اإل

، كديكن للركاايت أف تعمل للتعرؼ على حياة اإلنساف التعامل مع مشاكل احلياة

 يف أكقات معينة.
 :أف خصائص الركاية ىيكخلص اترجياف إذل 

 ،الركاايت تعتمد على الشخصيات (1

 ،تقدـ الركاية أكثر من انطباع (2

 ،تقدـ الركاية أكثر من أتثّب (3

                                                             
29 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, h. 3. 
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 تقدـ الركاية أكثر من عاطفة. (4

 ،ذكر ىّبماف جيو كاليو أف ىناؾ مخسة عناصر أساسية يف القصة اخليالية

كاإلعداد كادلشهد كىي ادلوضوع كاحلبكة كالتوصيف كالتوصيف ككجهة النظر 

كاخللفية، بينما العناصر األخرل ىي عناصر جانبية )كليست أساسية( يف القصة 

 32اخليالية.

ية يف القصة اخليالية ىي ادلوضوع، كالتوصيفات، العناصر اخلمسة األساس

، كالقيم األخبلقية الٍب كاحلبكة/ احلبكة، كاإلعداد، ككجهة النظر، كأسلوب اللغة

 الوصف التارل:سيتم شرحها يف 

 ثيماتال .7

ادلوضوعات ىي أفكار ادلؤلف القائمة على القلب كالشعور كالركح. سوؼ 

ينتج عن ادلوضوع اجليد قصة جيدة أيضنا. ديكن ذكر موضوع القصة بشكل ضمِب 

أك صريح. غالبنا ما يشار إذل ادلوضوعات على أهنا أساس القصة، ألف تطوير 

قصة، حٌب ديكن للقراء فهمها. على الرغم القصة جيب أف يكوف كفقنا ألساس ال

من أف السمة ليست سول عنصر كاحد من عدد من عناصر بناء القصة األخرل، 

 إال أهنا تظل العنصر األكثر أمهية يف تكوين عمل خيارل.

                                                             
30 Herman J. Waluyo, Pengkajian Prosa Fiksi (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 141. 
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، فإف السمة ىي فكرة مركزية تصبح أساسنا كغرضنا أك اتر مسي ؿكفقنا

، فإف ادلوضوعات ىي األفكار أك نورجيانتوركلقارئ. كفقنا لربىاف تفويضنا للمؤلف ل

األفكار الرئيسية الٍب تكمن كراء األعماؿ األدبية. ادلوضوعات ابعتبارىا ادلعُب 

ادلعُب  ، فإف ادلوضوع ىواؿ اخليالية ليست عرضية. كمع ذلكالرئيسي لؤلعم

 .، يف حد ذاتو سيكوف سلفينا كراء القصة الٍب تدعمهاالكامل الذم تدعمو القصة

ٙبدد ادلوضوعات الٍب ٛبت تصفيتها من الدكافع الواردة يف العمل ادلعِب 

عديد من العناصر اجلوىرية ، ٗبا يف ذلك الحاالت معينةكجود أحداث كصراعات ك 

، ألهنا جيب أف تكوف يف طبيعة دعم كضوح ادلوضوع الذم سيتم نقلو. األخرل

ش مجيع أجزاء القصة. ، لذا فهو ينعضوع ىو أساس تطوير القصة أبكملهاادلو 

يف ىذه الدراسة أخذ الباحث  31ادلوضوعات ذلا تعميمات عامة كأكسع كرلردة.

موضوع الركاية ادلراد دراستو كىو ركاية ليلى رلنوف لقويس بن ملوح. ىناؾ العديد 

  من احملاكر الرئيسية أك احملاكر الفرعية ، كىي:

 الصبلة هنارا كليبل (1

 احلصوؿ على النسل  (2

 ألبوية ألبنائهمادلودة ا (3

                                                             
31 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi , h. 66-68. 



35 
 

 الوقوع يف احلب يف االجتماع األكؿ (4

 احلب غّب ادلصرح بو (5

 الوداع  (6

 احلب مسدكد بسبب العادات (7

 اجلنوف ابحلب (8

 الشخصية  .0

يف مناقشة الركاية، غالبنا ما تستخدـ ادلصطلحات مثل الشخصية 

كالتوصيف كالشخصية كالتوصيف أك الشخصية كالتوصيف ابلتبادؿ من خبلؿ 

نفس ادلعُب تقريبنا. يشّب مصطلح "الشخصية" إذل الشخ ، شلثل اإلشارة إذل 

القصة. تشّب الشخصية كالتوصيف كالشخصية إذل مسات الشخصية كادلواقف كما 

يفسرىا القارئ، أكثر إذل الصفات الشخصية للشخصية. غالبنا ما يتم معادلة 

يات التوصيف كالتوصيف يف ادلعُب ابلشخصية، كيشّب التوصيف إذل كضع شخص

معينة بشخصيات معينة يف القصة. ككفقنا جلونز ، فإف التوصيف ىو تصوير كاضح 

 32لشخص مت تصويره يف قصة.

 :الشخصيات يف ركاية ليلى رلنوف كالتارل

                                                             
32 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian, h. 164-166. 
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، كمفيد أيضنا. كما يوصف يوصف قيس أبنو بطل الركاية، طفل ذكي، رلتهد  (1

 أجل حبو. قيس بن ملوح أبنو شخصية على استعداد للتضحية كالقتاؿ من

        ، لطيفة كاثبتة. حٌب ت الكاتبة ليلى أبهنا فتاة مجيلة، صبورة، عطوفةكصف (2

 أف ليلى ىي بطل الركاية.

، كىو يصلي دائمنا إذل هللا رغم م دائم االمتناف كالصرب كالتواضعسيد عمرم زعي (3

ؤلف أف سيد عمرم ىو شخصية ابرزة، إنو زعيم أف رغبتو دل تتحقق. يشرح ادل

 ، كشجاع.ة، زعيم ثرم، كرًن، شجاعقبيل

. السيدة قيس. ككصفت كالدة قيس يف كصفها أبهنا أـ تفهم حالة قيس (4

يتقدـ بسرعة إذل ، فطلبت من زكجها أف فهمت كالدة قيس ما يريده ابنها

 ، حٌب يصبح كسيطنا أك مبتذالن.ليلى من أجل قيس

لك أصبح خصمنا لذ، ا حساسنا كقاسينا للغاية كخصمناكاف كالد ليلى مؤسسن  (5

.نوفل. يف توصيفو  ، يعترب نوفل أرستقراطينا جيدنا كسيطنا أك مبتذالن

 اؤامرةادل.   1

، ألف كضوح احلبكة ىو كضوح ة أك احلبكة عنصر مهم يف الركايةاحلبك

، شلا يسهل على القراء فهم حداث الٍب يتم سردىا بطريقة خطيةالعبلقة بْب األ

القصة ادلعركضة. قاؿ أاتر سيمي إف احلبكة أك احلبكة عبارة عن ىيكل لسلسلة 
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من األحداث يف القصة الٍب مت تنظيمها كعبلقات متبادلة كظيفية ٙبدد يف نفس 

ٛبر الوقت ترتيب األجزاء يف القصة أبكملها. ينظم التدفق سلسلة األحداث الٍب 

، يتسبب حدث كاحد يف حدكث حدث آخر. عبلقة سببية هبا الشخصيات يف

 تعتمد العدكل على تسلسل األحداث ادلكونة من:

 التدفق ادلفتوح ىو ادلوقف األكرل حيث ستبدأ القصة مث يتبعها القصة التالية. (1

تبدأ احلبكة الوسطى، كىي القصة ابلتحرؾ، حيث تبدأ ادلشاكل بْب  (2

 الشخصيات كالظركؼ يف الذركة.

 لذركة، أم حالة الوصوؿ إذل نقطة الذركة ابعتبارىا ذركة احلدث.تدفق ا (3

 33يغلق التدفق، أم ادلشاكل الٍب ٙبدث ديكن حلها. (4

بشكل عاـ، ىناؾ ثبلث مراحل من احلبكة، كىي ادلرحلة األكلية، كادلرحلة 

 رحلة التمهيدية. ادلرحلة، كادلرحلة النهائية. ادلرحلة األكلية تسمى أيضنا ادلادلتوسطة

اؾ ، يف ىذه ادلرحلة ىناخلبلفات الٍب مرت هبا الشخصيات ، بدءنا منالوسطى

 ، كادلعركفة أيضنا ابسم مرحلةلصراع كالذركة. ادلرحلة النهائية، كمها اعنصراف مهماف

، ديكن االستنتاج أف احلبكة ىي جزء من العمل اإلصلاز. بناءن على الرأم أعبله

، كاجلهود على التسلسل الزمِب لؤلحداثتوم األديب كىي مهمة جدنا ألهنا ٙب

                                                             
33

 Atar Semi, Anatomi Sastra (Bandung: Angkasa Raya, 1993), h. 4. 
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، ماؿ األدبية الٍب قدمها ادلمثلوفادلبذكلة حلل النزاعات الٍب ٙبدث بْب عناصر األع

يف قصة. حٌب يصبح ذا مغزل. لذا فإف التدفق ىو إطار أساسي مهم للغاية. ينظم 

، ككيف يرتبط حدث كاحد ة ارتباط اإلجراءات ببعضها البعضالتدفق كيفي

ث أخرل ، ككيف يتم تصوير الشخصيات كتلعب دكرنا يف األحداث ادلرتبطة أبحدا

 34بوحدة الوقت.

تستخدـ ليلى اجملنوف يف الركاية حبكة تقدمية مستقيمة ألف القصة متسلسلة 

يف الركاية كاحلبكات الفرعية ألف العديد من الشخصيات يف الركاية ذلا العديد من 

 األحداث / الصراعات الٍب ٙبدث.

 لفيةاخل  . 2

، فإف اإلعداد أك اإلعداد الذم يُعرؼ أيضنا ابسم نقطة اتـركفقناؿ   

االرتكاز، يؤدم إذل الفهم النهائي، كالعبلقة بْب الوقت كالبيئة االجتماعية الٍب 

 ٙبدث فيها األحداث الٍب يتم إخبارىا.

بنا إذل جنب مع الشخصيات ، جنكفقنا لستانتوف، تصنيف ادلكاف  

، إذل حقائق )قصص( ألف ىذه األشياء الثبلثة ستواجو كديكن أف يتخيلها كاحلبكة
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 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajah Mada, 2005), h. 42 
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القارئ بشكل كاقعي عند قراءة الركاية. أك ىذه األشياء الثبلثة تشكل القصة 

 35بشكل ملموس كمباشر.

 تتكوف عناصر اخللفية من:      

يشّب إعداد ادلكاف إذل موقع األحداث الٍب يتم سردىا يف عمل ركائي. قد  (1

يكوف عنصر ادلكاف ادلستخدـ عبارة عن أماكن ذلا أمساء معينة كمواقع معينة. 

 كضع ركاية ليلى رلنوف يف اجلزيرة العربية.

ضبط الوقت يتعلق إعداد الوقت ٗبشكلة "كقت" كقوع األحداث الٍب يتم  (2

سردىا يف عمل خيارل. عادة ما ترتبط مشكلة "مٌب" ابلوقت الواقعي أك الوقت 

الذم ديكن أف يكوف مرتبطنا أبحداث اترخيية. التوقيت يف ركاية ليلى ادلرتبط أك 

 .رلنوف ىو الليل كالنهار

تؤدم اخللفية االجتماعية إذل أشياء تتعلق بسلوؾ احلياة االجتماعية للمجتمع  (3

يف اجملتمع يف مكاف يقاؿ يف األعماؿ اخليالية. يغطي أسلوب احلياة االجتماعية 

عة من القضااي يف نطاؽ معقد للغاية. ديكن أف يكوف يف اجملتمع رلموعة متنو 

يف شكل عادات احلياة، كالعادات، كالتقاليد، كادلعتقدات، ككجهات نظر 

ابإلضافة إذل ذلك، ترتبط اخللفية  36احلياة، كطرؽ التفكّب كالسلوؾ.
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االجتماعية أيضنا ابلوضع االجتماعي كترتبط أيضنا ابلوضع االجتماعي 

 البيئة. مرتفع أكى سبيل ادلثاؿ منخفض أك متوسط للشخص ادلعِب، عل

ماعية يف ركاية ليلى رلنوف ىي الثقافة االجتماعية للشرؽ األكسط كاجلو االجت

 .يكاد يسيطر على األجواء ادلؤثرة

 وجهات النظر    .5

كجهة النظر ىي طريقة ادلؤلف يف تقدًن ادلمثلْب يف القصة الٍب يصفها.    

الذم يعمل أيضنا كممثل للقصة. مراقب الراكم ىو عندما يعمل الراكم أك الراكم 

الراكم فقط كمراقب لظهور ادلمثلْب كيعرؼ فقط إذل حد معْب عن السلوؾ 

الداخلي للممثلْب. على عكس الراكم الراكم، يف الراكم كلي العلم، ادلؤلف، على 

عرؼ كل شيء، الرغم من أنو رلرد مراقب للممثل، يف ىذه احلالة ىو أيضنا راكم ي

 37على الرغم من أف الراكم ال يزاؿ يذكر اسم اجلاين معو ، فإهنم أك ىو.

ادلقصود ٗبنظور الشخص األكؿ ىو طريقة سرد القصص الٍب تشارؾ فيها    

، أحداث القصة )أكواف(. سرد القصص شخصية القصة بشكل مباشر يف ٘بربة

 يف القصة.راكم الشخصية ادلركزية سرد االعَبافات حيث يصبح ال
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 Amiduddin Nata, Apresiasi Karya Sastra (Bandung: Sinar Algesindo, 2002), h. 90. 
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، فإف ادلقصود ٗبنظور الشخص الثاين ىو كجهة نظر كيف الوقت نفسو   

. كجهة نظر سرد القصص حيث ال يكوف الراكم يف أحداث القصة )دايف(

، يعرؼ الكاتب كل شيء عن مجيع الشخصيات شخص اثلث يعرؼ كل شيء

ل فقط كاألحداث يف القصة. منظور الشخص الثالث حيده الكاتب كما لو أنو ينق

 .ما يراه. الكاتب يصف أك يصف فقط السلوؾ الدرامي الذم يبلحظو

، لف منظورنا زلدكدنا لضمّب الغائب، يستخدـ ادلؤ يف ىذه الركاية اخليالية   

"فجأة حيرر اجملنوف عناقو من شاىد قرب ليلى" ككأف ادلؤلف ينقل ما يراه فقط. 

 يبلحظو.الكاتب يصف أك يصف فقط السلوؾ الدرامي الذم 

 دلغًزىا .6

يرغب ادلؤلف يف نقلها من خبلؿ عملو. ديكن  دلغزنلاىو تعليم أك  دلغزنلا  

نقل التفويض ضمنينا، أم من خبلؿ تقدًن التعاليم األخبلقية أك سلوؾ 

الشخصيات يف هناية القصة. ديكن أف يكوف صرحينا أيضنا، أم من خبلؿ نقل 

كالنصائح كاالقَباحات كاحملظورات ادلتعلقة ادلكادلات كاالقَباحات كالتحذيرات 

 38ابلفكرة الرئيسية للقصة.
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 Nizami Ganjavi, Layla Majnun “Roman Cinta Paling Popular dan  Abadi” 

(Yogyakarta: Navila, 2010), h. 20. 
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ادة كجهة نظر حياة ادلؤلف تعكس األخبلؽ يف األعماؿ األدبية ع  

، كىذا ما يريد القارئ نقلو. عادةن ما يُقصد ادلعِب، ككجهة نظر قيم احلقيقة

األخبلقية العملية الٍب ابألخبلؽ يف القصة أف تكوف اقَباحنا يتعلق ببعض التعاليم 

 39ديكن للقارئ أخذىا كتفسّبىا من خبلؿ القصة ادلعنية.

ليلى رلنوف، يف مواجهة أم  التفويض الذم ديكن أف يؤخذ من ركاية  

، ألف العادل كال نتخلى عن القتاؿ من أجل احلب، جيب أف ضلافظ على الركح زلنة

أجل حبو ليلى. لكن ال سيشعر ابحلزف بدكف حبيب يرحيك. مثل قيس يقاتل من 

، ألنك إذا كنت تضيع كقتنا يف شيء يستح يل علينا احلصوؿ عليو. كن مهذابن

 ، كال تؤذم اآلخرين.ٙبَـب اآلخرين، فستكوف مَبددنا، مث ٙبَـب اآلخرين

      سوسيولوجية األدبية . ب

 األدبية سوسيولوجية تعريف  .7

سوسيولوجية كاألدب. أييت ة من كلم ىي يةسوسيولوجية األدب

كالٍب تعِب معنا الوحدة  (socius)يف اليواننية  sosioسوسيولوجية من كلمة ال

كاألصدقاء كاألصدقاء كادلنطق )الشعارات( كالٍب تعِب الكلمات كالكلمات 

، كادلعُب االجتماعي/ تطورات البلحقة تغّبنا يف ادلعُبكاإلعجاابت. شهدت ال
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، فإف علم الشعارات الٍب تعِب ادلعرفة. لذا/ كادلنطقاالجتماعي للمجتمع، 

، لذا فإف عرؼ على أصل كمنو )تطور( اجملتمعسوسيولوجية يعِب علم التلا

، كىو ة للعبلقات بْب الناس يف اجملتمعسوسيولوجية ىو دراسة الشبكة الكاملال

ِب ابللغة السنسكريتية يع sasعلم عاـ كعقبلين ك٘برييب. األدب من جذر كلمة 

تعِب األدكات  traالتوجيو كالتدريس كإعطاء التعليمات كالتعليمات. البلحقة 

األدب أكثر كاالقَباحات. األدب أداة للتدريس كدليل أك تعليم جيد. معُب كلمة 

ا، أم زلو األمية  42، كىو ما يعِب رلموعة من األعماؿ الصاحلة.ٙبديدن

ادلؤلف كطبقتو يناقش العبلقة بْب  علمي ى يةسوسيولوجية األدب

االجتماعية، كالوضع االجتماعي كاحلوار، كالظركؼ االقتصادية يف مهنتو كاجلمهور 

ادلستهدؼ. يف علم االجتماع األديب ىذا، يُنظر إذل األعماؿ األدبية من حيث 

 41زلتواىا كشكلها ابلكامل ٘باه البيئة كالقول االجتماعية يف إنتاجها.

واىر األدبية فيما يتعلق ابجلوانب سوسيولوجية األدب الذم يفهم الظ

دبية. االجتماعية ىو هنج أك طريقة متعددة التخصصات يف قراءة كفهم األعماؿ األ

 Swingewood، يشرح عادل أديب مثل األدب، قبل شرح طبيعة سوسيولوجية لذلك
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 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik Sampai Post 

Modernisme Ed. 2  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 20. 
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 Sukron Kamil, Teori kritik sastra Arab klasik dan modern (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada,  Cet. Ke-2,  2012),  h. 113. 
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، مث يشرح دب أكالن حدكد علم االجتماع كعلم، كحدكد األدبيف سوسيولوجية األ

 Swingewood كالتشاهبات بْب علم االجتماع كاألدب. يعر ؼ االختبلفات

، كدراسة ادلؤسسات ة للبشر يف اجملتمعأبنو الدراسة العلمية كادلوضوعي سوسيولوجية

لة حوؿ كيفية جعل لئلجابة على أسئسوسيولوجية كالعمليات االجتماعية. يسعى 

 42البقاء.، كدلاذا يستمر اجملتمع يف اجملتمع شلكننا، ككيف يعمل

ياة اإلنساف يف الواقع ، تركز الدراسة أكثر على حسوسيولوجيةيف علم 

نساف يف اجملتمع. كيف ، ألف ادلوضوع ىو اجملتمع كاذلدؼ ىو حياة اإلاالجتماعي

، دب الذم ىو موضوع البحث ىو األدب، فإف سوسيولوجية األالوقت نفسو

 43يجة اخلياؿ.بينما موضوع احلياة البشرية يف عادل اخلياؿ ىو نت

: علماء االجتماع أف الثقافة يف مجيع أساليب احلياة السائدة يف یير 

، كإحدل كظائف ادلدرسة ابلنسبة الثقافة تمع يف جانبيها الفكرم كادلادماجمل

 44.مياجملتمع ىي تسهيل قتل الَباث الثقايف إذل أبناء اجملتمع للمحافظة عليو كعل

سوسيولوجية األدب ىو ٕبث يركز على مشاكل اإلنساف. ألف األدب 

غالبنا ما يعرب عن نضاؿ البشرية لتحديد مستقبلها بناءن على اخلياؿ كادلشاعر 
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 Wiyatmi, Sosiologi Sastra ( Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2013), h. 6. 

43
 Sujarwa, Model dan Paradigma Teori Sosiologi Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
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سوسيولوجية األدب ىو فرع أتملي للبحوث األدبية. ىناؾ طلب كبّب  45كاحلدس.

على ىذا البحث من قبل الباحثْب الذين يريدكف رؤية األدب كمرآة حلياة الناس. 

األدب ىو أف األدب ليس يف فراغ اجتماعي.  سوسيولوجيةأساس البحث يف 

بية الناجحة ىي ستكوف احلياة االجتماعية كالدة األعماؿ األدبية. األعماؿ األد

 46تلك الٍب تكوف قادرة على عكس عصرىم.

، سوسيولوجية ىو اذلدؼ كالدراسة العلمية لئلنساف يف كفقنا لدارمونو

، ت االجتماعية. أما ابلنسبة لؤلدباجملتمع ابإلضافة إذل دراسة ادلؤسسات كالعمليا

. يقدـ فسوؼ يدرس أشياء مهمة اندران ما يفهمها سوسيولوجية أك قد ال يفهمها

 47األدب حياة إنسانية فريدة كخيالية.

االجتماعية ك العلـو االجتماعية ىو دراسة اذلياكل  سوسيولوجيةفإف 

 48، ٗبا يف ذلك التغيّب االجتماعي.كالعمليات االجتماعية

ىو علم اجتماعي عاـ كىو  سوسيولوجية، فإف كفقنا ألكغست كونت

للحظة األخّبة لتطور العلم. يف اسوسيولوجية نتيجة للتطورات العلمية احلديثة. ُكلد 

 49على تطور العلـو األخرل. سوسيولوجية، يعتمد لذلك

                                                             
45

 Sujarwa, Model dan Paradigma Teori Sosiologi Sastra, h. 79. 
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 Suwardi Endraswara, Metode Penelitian Sastra  (Yogyakarta: CAPS, 2013), h. 77. 
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 Sujarwa, Model dan Paradigma Teori Sosiologi Sastra, h. 14. 
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 Soerjono S dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2015), h. 17. 



46 
 

، فإف األدب ىو نتاج رلتمع ديكن أف يعكس حياة شعبو. كفقنا لسومارجو

، خاصة تلك التعلم من خبلؿ األعماؿ األدبية هبذه الطريقة ديكن للناس أيضنا

، كاألذكاؽ ككجهات النظر يف احلياةادلتعلقة ابلطموحات كادلستوايت الثقافية 

 52إخل.

ي ادليل ، كى، ىناؾ ثبلثة أنواعغودلاف ؿاألدب، كفقناسوسيولوجية يف 

، ٕبيث ديكن أف تكوف منطقية كذات مغزل فيما يتعلق البشرم للتكيف مع البيئة

من ادلؤكد أف العملية ذلا ديناميكيات كميل العادلية.  يل الفوج يف العمارةابلبيئة، كادل

 51لتغيّب اذليكل على الرغم من أف البشر جزء من اذليكل.

نساين مفهـو األدب كىو رلموعة اآلاثر ادلكتوبة الٍب يتجلى فيها العقل اإل

. ككاف مفهـو األدب يف القدًن يدؿ على الدعوة ابالنشاء اك الفن الكتايب

ليم األخبار كركاية ، مث توسع مفهومها على تعاخللقي كالَببية كالتعليم بيكالتهذ

  52.التعبّب ابللفظ اجلميل على. مث ٙبدد ادلعُب فاصبح يدؿ الشعر كالنثر

 تقسيم بنيتو سوسيولوجية األدب ىو دراسة األدب من خبلؿ النظر يف

 شكل ٕبث علمي ، سواء يفالبحث األديب، فإف سوسيولوجية االجتماعية. كىكذا
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 Soerjono S dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, h. 4. 
50

 Sujarwa, Model dan Paradigma Teori Sosiologi Sastra, h. 5. 
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 Suwardi Endraswara, Metode Penelitian Sastra, h. 79. 
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، يتم من خبلؿ كصف كفهم كشرح عناصر األعماؿ األدبية أك تطبيقات عملية

 53فيما يتعلق ابلتغّبات يف البنية االجتماعية الٍب ٙبدث حوذلا.

األدبية.  يثرز دلاألدب ىو شكل آخر من أشكاؿ نظرية سوسيولوجية 

لى أهنا كصف الفرؽ ىو أف علم اجتماع األدب سينظر إذل األعماؿ األدبية ع

للواقع االجتماعي كما عرب عنو أبرامز كإايف كات. تنقل األعماؿ األدبية النقد 

 54االجتماعي للواقع غّب ادلتماثل.

، ة فهم األدب فيما يتعلق ابجملتمعاذلدؼ من سوسيولوجية األدب ىو زايد

مبنية األعماؿ األدبية موضحنا أف األحداث ال تتعارض مع الواقع. من الواضح أف 

، لكن إطار الركاية ال ديكن فهمو خارج إطارىا التجرييب. العمل بشكل مجيل

 55، بل ىو أيضنا ظاىرة اجتماعية.منفردنا فحسباألديب ليس عرضنا 

ىناؾ العديد من األشياء الٍب جيب أخذىا يف االعتبار دلاذا يرتبط األدب 

 جملتمع ، على النحو التارل:بعبلقة كثيقة مع اجملتمع ٕبيث جيب دراستو فيما يتعلق اب

، يف حْب أف العمل األديب من أتليف ادلؤلف، كركاه الراكم، كنسخو الكاتب (1

 ادلوضوعات الثبلثة أعضاء يف اجملتمع.
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 Nyoman Kutha Ratna, Paradigma  Sosiologi Sastra  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), h. 25. 
54

 Emzir dan Saiful Rohman, Teori dan Pengajaran Sastra (Jakarta: PT RajaGrafindo 
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، انب احلياة الٍب ٙبدث يف اجملتمع، كتستوعب جو تعيش األعماؿ األدبية يف اجملتمع (2

 كالٍب بدكرىا يديرىا اجملتمع أيضنا.

كسيلة األعماؿ األدبية، الشفوية كادلكتوبة، من خبلؿ اختصاص م استعارة يت (3

 ، كالذم حيتوم يف حد ذاتو ابلفعل على مشاكل رلتمعية.اجملتمع

، ٙبتوم األعماؿ األدبية دايف كالعادات كالتقاليد األخرلعلى عكس العلـو كاأل  (4

ا هبذه  على علم اجلماؿ كاألخبلؽ كحٌب ادلنطق. من الواضح أف اجملتمع مهتم جدن

 اجلوانب الثبلثة.

، جيد الناس صورهتم ؿ األدبية ىي جوىر النطق اجلماعي، األعمامثل اجملتمع  (5

 56اخلاصة يف عملهم.

 بيةنظرية سوسيولوجية األد  .0

ن مفهـو تقليد أفبلطوف نشأت ىذه النظرية االجتماعية لؤلدب م

للواقع. على عكس ا تقليد ، الذم ينظر إذل األعماؿ األدبية على أهن)التقليد(

يد الواقع ال يقلدكف الواقع ، جيادؿ تلميذه أرسطو أبف الكتاب يف تقلأفبلطوف
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ا، بل خيلقوف أيضنا شيئنا فحسب ، ألف األعماؿ األدبية يتم ٙبديدىا من جديدن

 57خبلؿ ادلوقف اإلبداعي للمؤلف يف تقدًن الواقع.

بشرية كلها. مفتاح ستغطي النظرية األساسية للجوانب االجتماعية احلياة ال

الدراسات االجتماعية ليس سول ٘بربة مجيع التفاعبلت البشرية. تشمل النظرايت 

 األساسية ألدب العلـو االجتماعية ما يلي:

 ،ماع األدب كوثيقة من كاثئق العصرالنظرية الٍب تدرس علم اجت (4

 ،ة الدراسات األدبية كحقيقة سلفيةنظري  (5

 ،كنصظرية دراسة علم اجتماع األدب  ن  (6

 نظرايت تدرس علم اجتماع األدب يف رلاؿ الركاية. (7

 ،األدب يف رلاؿ اإلبداع )اإلنتاج(نظرية دراسة علم اجتماع   (8

 دراسة علم اجتماع األدب يف رلاؿ الكتب.  (9

علم االجتماع نظرية علم األدب الذم يدرس علم اجتماع األدب يف رلاؿ   (12

 الدراما.

 58نظرايت تدرس علم اجتماع األدب من منظور البنائية اجلينية.  (11
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34. 



51 
 

النظرية االجتماعية الٍب ديكن أف تدعم التحليل االجتماعي ىي نظرية ديكن 

أف تشرح طبيعة احلقائق االجتماعية كاألدبية كنظاـ اتصاؿ، خاصة تلك ادلتعلقة 

جتماعية، كالطبقة ابجلوانب اخلارجية، مثل: اجملموعات االجتماعية، كالطبقة اال

االجتماعية، كادلؤسسات االجتماعية. التفاعل االجتماعي، الصراع االجتماعي، 

 59الوعي االجتماعي ، احلراؾ االجتماعي، إخل.

ات العقبلنية كسلطة س كيرب االجتماعية يف مناقشة الصفيكر نظرية ما

التفاعبلت كأدكار ، ٙبلل خصائص األفراد يف بنية البّبكقراطية، على سبيل ادلثاؿ

 62العادات كالتقاليد األدبية.

 دلاركيس بيةأد . ج

 دلاركيسأدبية  معىن .7

 -1818مايو  5)ترير، أدلانيا، ماركس كارؿ ىاينريش  ماركسكاف كارؿ 

( فيلسوفنا بركسينا، كخبّبنا اقتصاداين سياسينا، كمنظرنا 1883مارس  14لندف، 

كتب عن أشياء كثّبة خبلؿ حياتو، إال أنو  دلاركيساجتماعينا. على الرغم من أف 

                                                             
59

 Nyoman Kutha Ratna, Paradigma  Sosiologi Sastra  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2013), h. 17-18 
60

 Nyoman Kutha Ratna, Paradigma  Sosiologi Sastra, h. 19. 
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اشتهر بتحليلو للتاريخ، كخاصة الصراع الطبقي، أم أف اتريخ اجملتمعات ادلختلفة 

 حٌب اآلف ىو يف األساس اتريخ الصراع الطبقي.
ىي مدرسة فكرية طورىا كارؿ ماركس كفريدريك إصللز يف كتابو  دلاركيس

ريخ كاجملتمع يف الواقع نظرية لبلقتصاد كالتاىي  دلاركيساأليديولوجيا األدلانية. 

، ٕبيث ديب، كيف تطورىا غالبنا ما تستخدـ كأساس للتحليل األكالثورة االجتماعية

 61.دلاركيس ظهر ادلصطلح األديب
ينظر كارؿ ماركس إذل األدب على أنو جزء من مؤسسة اجتماعية مهمة 

ذلا أكجو تشابو مع الدين كالسياسة كالعلـو كالتعليم كىي جزء ال يتجزأ من احلياة 

االجتماعية ٕبيث يتطور األدب كفقنا لظركؼ التنمية االجتماعية كاالقتصادية 

لنظاـ اإلنتاج ماعية للمجتمع. أصبح األدب جزءنا مهمنا من احلياة االجت

، ٕبيث أصبح األدب جزءنا من بنية العبلقات االجتماعية االجتماعي للمجتمع

يّب االجتماعي كالصراع الٍب يكوف تطورىا ديناميكينا. لطادلا شارؾ األدب يف التغ

، ألف ماركس شدد على التأثّب الكبّب لؤلدب على الديناميات االجتماعي

   62االجتماعية.

                                                             
61 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra Dari Strukturalisme Genetik Sampai Post-

Modernisme (Yongyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 5. 
62  Ahyar Anwar, Sosial Sastra (Yogyakarta: Ombak, 2010), h. 42 
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نظريتو األدبية االجتماعية ابلقوؿ إف أىم نشاط بشرم ىو طور ماركس 

دؿ على أف اإلطار ىذا ي 63النشاط االقتصادم أك إنتاج العناصر ادلادية.

، أم أف االقتصاد ىو عامل حاسم يف حياة اإلنساف إذل جانب االجتماعي مادم

 النظاـ االجتماعي للمجتمع.
ة العليا اا الطبق، مهفئتْب ذلالبنية االجتماعية للمجتمع إ ماركيسيعر ؼ 

، عاملهما األساسي ىو التحكم يف كسائل اإلنتاج يف عصره. كالطبقة الدنيا

ة الدنيا ىي ا، بينما الطبقة الٍب لديها كسائل اإلنتاجاالطبقة العليا ىي االطبق

ة اة ٚبلق طبقاالطبقأكلئك الذين ليس لديهم كسائل اإلنتاج. ىذه العبلقات 

، برجوازية كبركليتاراي. ىذه العبلقة تقـو سيد كعبد، مالك كخادـ، مهيمنة كاتبعة

 64على عوامل التوقف االقتصادم.
، لنشاط البشرم يف معاجلة الطبيعةاترخيينا فيما يتعلق اب ماركيسظهر فكر 

على سبيل ادلثاؿ من خبلؿ إنشاء مصانع صناعية كبّبة خلقت طبقات اجتماعية 

حرية ، ك س أف التطور التقِبية. اعتقد ماركتماعيكأدت يف النهاية إذل مشاكل اج

، ستؤدم إذل س الرأمساليةيلٍب أطلق عليها مارك، ااإلنساف يف استغبلؿ الطبيعة

، الصناعة تناقضات يف شكل العبودية كاإلفقار أحادم اجلانب ألعظم عنصر يف
                                                             

63   Heru Kurniawan, Teori, Metode, dan aplikasi Sosiologi Sastra (Yogyakarta: Graha 
Ilmu, 2012), h. 40. 

64 Heru Kurniawan, Teori, Metode, dan aplikasi Sosiologi Sastra, h. 42  
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، سيكفقنا دلارك 65العودلة. يتارية يف مجيع الدكؿ الثقافية بلدة العاملة الربكلاأم الطبق

 66ة حاكمة.اة حاكمة كطبقايبدك أنو يوجد يف كل رلتمع طبق
  ىو أسلوب أديب اجتماعي يقـو على نظرية دلاركيسسوسيولوجية األدبية 

. ال يقتصر دلاركيسابلنقد  دلاركيسسوسيولوجية األدبية . غالبنا ما يشار إذل دلاركيس

ة العاملة. كمع انت تسمى الطبقإذا كاعلى كيفية نشر الركاايت كما  دلاركيسالنقد 

، من خبلؿ االنتباه إذل و شرح األعماؿ األدبية يف رلملها، فإف اذلدؼ ىذلك

 67شكلها كأسلوهبا كمعناىا كمنتج اترخيي معْب.

 االجتماعية اةالطبق .0

ككاف  دلاركيسكزت الباحثة يف ىذه الطبقة االجتماعية سوسيولوجية األدبية 

 التفسّب كالتارل:

يف  يةاألفراد أك اجلماع ىو نظاـ للتمييز بْباالجتماعية  ةالطبقاالتقسيم 

اجتماعية سلتلفة بشكل ىرمي كيوفر حقوقنا  ة، كالذم يضعهم يف طبقااجملتمع

 68كالتزامات سلتلفة بْب األفراد يف فئة كأخرل.

                                                             
65 Ilyich Vladimir Lenin, The Teachings of Karl Marx: Pengantar Memahami Karl Marx 

dan Pemikirannya (Yogyakarta: Cakrawangsa, 2016), h. 10. 
66 Frans Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan 

Revisionisme (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 118. 
67 Wiyatmi, Sosiologi Sastra (Kanwa Publisher: Yogyakarta, 2013), h. 99. 
68 Indianto Muin, Sosiologi, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 48. 
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بْب السكاف أك اجملتمع يف ىو الفرؽ االجتماعية  ةالطبقانظاـ التقسيم 

العليا كادلتوسطة كالدنيا. أساس كجوىر نظاـ  ةالٍب تتجلى يف الطبقا ةالطبقا

، ككذلك غّب ادلتكافئ للحقوؽ كااللتزاماتىو التوزيع االجتماعية  ةالطبقاالتقسيم 

 69.ةمسؤكليات كل فرد أك رلموعة يف النظاـ االجتماعي

معْب على طبقات  ةيف نظاـ اجتماعي ةيعتمد التصنيف داخل ىذه الطبقا

 ةالطبقاحيدث التقسيم  72ثر تراتبية كفقنا ألبعاد السلطة كاالمتياز كاذليبة.أك

 ةالطبقا االجتماعية يف اجملتمع. ةبسبب انقساـ )٘بزئة( الطبقا االجتماعية

ىي فئة من األشخاص الذين يتمتعوف بنفس ادلكانة يف سلسلة من االجتماعية 

  71ادلوحد. ةالوضع االجتماعي

إذل رلموعة اجتماعية يف  دلاركيسيف كجهة النظر االجتماعية  ةالطبقاتشّب 

 ةالطبقا، كالذم يقسم يف عملية اإلنتاجحيددىا موقع معْب  ةنظاـ اجتماعي

اؿ )أكلئك الذين يعيشوف على ، ىم العمةثبلث طبقاالرأمسارل إذل االجتماعية 

، كادلبلؾ األرابح(من رأس ادلاؿ )العيش من ، ك الطبقة العاملة. صاحب. أجر(

، ألنو يف ٙبليلو دل تتم مناقشة مالك عيشوف على إجيار األرض(. كمع ذلك)الذين ي

                                                             
69 Pitirin A. Sorokin, Social Stratification, (New York: Harper, 1998), h. 36. 
70 Robert, M.Z. Lawang, Teori Sosiologi Mikro dan Makro Jilid I, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998), h. 42. 
71 Horton Paul B dan Chester L. Hunt, Sosiologi Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 1999), h. 5. 
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 اة، تتم مناقشة فئتْب فقط: الطبقما يتم مساكاتو ٗبالك رأس ادلاؿ العقار كغالبنا

، كىي ئة صاحب العمل لديها كسائل العملرجاؿ األعماؿ. ف اةالعاملة كطبق

كلكن  ،العاملة اةُأجربت الطبق ،كانوا أصحاب عقارات(  ة كأرض )إذامصنع كآل

فئة  ، على بيع منتجاهتا للطبقة ادللكية. تسمىليس لديها مكاف ككسائل عمل

الثناف الدنيا. ا اةالعاملة الطبق اة، بينما تسمى الطبقالعليا اةرجاؿ األعماؿ الطبق

، ساس الطبقة القمعيةليا ىي يف األالع اة، أحدمها حيكم اآلخر. الطبقيف عبلقة قوة

 72ادلضطهدة. اةبيعوف طاقتهم مقابل أجر ىم الطبقبينما العماؿ الذين ي

س للتاريخ ابرزنا ألنو كضع اإلنساف يف ادلركز الرئيسي. يأصبح مفهـو مارك

البشر سللوقات اترخيية. يشارؾ البشر يف ادلرحلة الوشيكة من التطور التارخيي. 

. أحرار أـ عبيد، اةالطبق ىو اتريخ الصراعاتريخ كل رلتمع موجود اليـو 

رفيوف الرئيسيوف كالعامل الرئيسي، ابختصار الظادلوف ، احلأرستقراطيوف كمتشردكف

 73، يف صراع ال ينتهي.كادلظلوموف

س كلمة فئة لئلشارة إذل رلموعة من األشخاص يف نفس ييستخدـ مارك

ىذا ليس كصفنا مثالينا ادلوقف فيما يتعلق بسيطرهتم على كسائل اإلنتاج. لكن 

ة من حيث اس الطبقيس. لطادلا حدد ماركية كما استخدمو ماركادلصطلح الطبق
                                                             

72
 Wiyatmi, Sosiologi Sastra (Kanwa Publisher: Yogyakarta, 2013), h. 96-97. 

73
 M.A. Ramly, Peta Pemikiran Karl Marx (Materialisme Dialektika dan Materialisme 

Historis) (Yogyakarta: LkiS, 2009), h. 22. 
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الصراعات احملتملة. يشكل األفراد فصوالن طادلا أهنم يواجهوف أحياانن صراعات مع 

، ىناؾ تضارب متأصل يف ادلصاحل الرأمسالية أفراد آخرين حوؿ القيمة ادلضافة. يف

 يدفع للعامل كالعامل الذم يتم ٙبويل كظيفتو إذل قيمة مضافة.بْب الشخص الذم 

 74االجتماعية. ةىذا الصراع ادلتأصل يشكل الطبقا

 قسم كارؿ ماركس اجملتمع إذل رلموعتْب:

اجملموعة الرأمسالية أك الربجوازية مصطلح ظهر ألكؿ مرة يف أكاخر العصور  (1

يف إصللَبا ك  Burgeisالوسطى يف بلداف أكركبية سلتلفة ٙبت أمساء سلتلفة مثل 

Burger  أم "ساكن ازية" من أصل فرنسييف أدلانيا. إف مصطلحي "برجو ،

، الربجوازية ىي كاآلف العريب، بْب أكاخر العصور الوسطى ادلدينة". يف العادل

ة العليا الٍب ىي اجملموعة الغنية جدا يف اجملتمع. كانوا يتألفوف من االطبق

 75.األعماؿ كزعماء القبائل كالنببلءرجاؿ 

ة االجتماعية ادلنخفضة. يف االربكليتاراي ىو ادلصطلح ادلستخدـ لتعريف الطبق (2

)ادلصطلح ، كاف ادلصطلح يستخدـ لوصف شخص ليس لديو ثركة األصل

ـ عادة بشكل ازدرائي(. يف أكركاب، كخاصة قبل الثورة الفرنسية، يستخد
                                                             

74
 Dkk Risnawati, “Pertentangan dan Kesadaran Kelas dalam Novel Bumi Manusia 

Karya Pramoedya Ananta Teori (Pendekatan Teori Marxis)”, Fakultas Bahasa dan Sastra 

(Universitas Negeri Makassar, Volume 9. No 1. 68-79, 2016), h. 72. 
75

 Rohayu,  Kelas Sosial dalam Novel Du Contrat Social Karya Jean Jacques Rousseau 

Analisis Konflik Karl Marx (Jurusan Bahasa Dan Sastra Asing Fakultas Bahasa Dan Seni: 

Universitas Negeri Semarang, 2016), h. 2. 
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، لكن دل يكن لديهم سلطة. كاف حكم ىذا العدد من الناس فرنسا

، ككانوا يعتربكف عادة أيضنا احلكومة ستقراطيْب ىم من احتفظوا ابلسلطةاألر 

الدنيا من الفقراء  ةاة االجتماعية الدنيا أك الطبقاكأصحاب رأس ادلاؿ. الطبق

 76ىي أكرب رلموعة يف اجملتمع. ىم يف الغالب أانس عاديوف.
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 Rohayu, Kelas Sosial dalam Novel Du Contrat Social Karya Jean Jacques Rousseau 

Analisis Konflik Karl Marx, h. 6. 
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 الثالثالباب 

 "قيس بن ادللوح جمنون ليلي"رواية 

 سرية أيب بكر الواليب . أ

/ أمحد علي حسن صاحب مكتبة  ـ أعاد األخ الفاضل ۷۸۹۱يف أكائل عاـ 

رلنوف الذم مجعو ك رتبو األديب العادل ابو بكر اآلداب ابلقاىرة نشر طبعة قددية لديواف 

رس التقليدم الذم قاـ بو الوارل كدل يضف الناشر ام جديد فقد اكتفى ابلتحقيق ادلد

/ عبد اللطيف علي أبو حليمة للديواف، كابدلقدمة الٍب كتبها إلحدل طبعات األستاذ

 77.الديواف القددية
/ عبد الناشر کلف الصديق الدكتورة أف كلكن اجلديد يف طبعة األداب القددي

الرحيم بوسف اجلمل ادلدرس بكلية الَببية جامعة بورسعيد أف يكتب لو تعريف الواليب 

 .اكم ديواف اجملنوف كجامعو كمرتبور 

اجلمل كثّبا ما نتحاكر معو حوؿ بعض القضااي األدبية كالفكرية  /كالصديق الدكتور

كقد حدثتِب يف موضوع عزمو على كتابة مقدمة لديواف اجملنوف يعرؼ فيها فقط ابلوارل 
                                                             

 .19، ص (1999) دار الكتب العلمية: بّبكت،  قيس بن ملوح رلنوف ليلى ، أيب بكرالواليب  77
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كلكن مشاغل احلياة  كالوارل اسم يف ذاكريت كثّبا ما راكدتِب فكرة البحث عنو كالتعريف بو

 .حالت دكف ذلك

. اجلمل دفية األداب الديواف اجملنوف كهبا تعر كمرت األايـ كصدرت طبع

 .هتا كاستفدت منها يف ىذا التقدًنابلوارل كقد قرا

لقد حفل تراثنا العريب اخلالد ابلعديد من الشخصيات الٍب ٖبلت علينا  

 .ٗبعلومات عنهم كمن ىؤالء الواليبكتب الَباجم 

شخصية الوارل كال أكتم القارلء ادلفضاؿ سرا إف قلت لو إف التعرؼ على 

. كلكن ديكِب القوؿ كأان امر أرىقِب كاعياين، كذلك البحث عن أم مؤلفات لو

الوحيد ادلتواجد لو كفقا  ديواف اجملنوف ىو العمل بيمطمئن ٛباما أف مجع ك ترت

كاجتهادة كمثابرة كاكتشفت ترمجة  ءة، اللهم إال إذا جاء ابحث اكثر منا كفاللواقع

فتح طريقة جديدة  ، ىنا نشكره كمنًب لو ألنو ت أخرل لوشافية للواليب اك مؤلفا

 78.كاف مقفة أمامنا

امساء الكتب الٍب ألفها  مجلة من( 325، صيف الفهرست البن الندًن )

، كادلعركؼ أف ابن الندًن ن بينها كتاب ) رلنوف ليلى (يف سّب العشاؽ م أصحاهبا

، القرف الرابع اذلجرمف الثاين من انتهى من أتليف الفهرست يف حوارل النص

                                                             
 .19ص  ،  قيس بن ملوح رلنوف ليلى،أيب بكرالواليب  78
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كأكافق الدكتور / اجلمل يف أف الكتاب الذم مجعو الواليب ىو ادلقصود يف فهرست 

 .الندًن نيا

 فيألننا دل نعرؼ كناب مستقبل عن اجملنوف كليبله غّبه يف فَبة ما قبل أتل

 الفهرست

 وافي( عبد الستار امحد فراج عندما مجع دكاستاذان ادلفضاؿ )رمحو هللا

البلى أعتمد على ما دكنو أبو بكر الوارل كىذا دليل على أمهية ىذه الركاية  رلنوف

نوف كلكنها كردت يف ثنااي إذل حد تسجيل األشعار ادلشكوؾ يف نسيتها إذل اجمل

 .الكتاب

أما شيخنا الواليب نفسو فقد اعتمد على ركاايت كثّبة تقلها يف كتابو، 

 .لفَبة الزمنية الٍب عاشها الوارلكسنكتفي ببعضها كالٍب تعيننا يف ٙبديد ا

( يبلحظ بركاية الواليب یليديواف رلنوف لدلراجع للكتاب الذم بْب أيدينا )كا

أنو ٖبلو من ترتيب قوافيو. كمعُب ذلك أف ركاايتو الٍب مجعها الوارل مجعها من 

خرة عن فجاءت الركاايت السابقة متأ تايخبلؿ ما توافر لديو من معلومات ك ركا

إليو متأخرة فأكردىا يف كتابو حسب  ذلا، كىذه داللة على كصو ايت األخرلالركا

 79.قرف الثاين كبداية الثالث اذلجرمكصوذلا إليو يف هناية ال

                                                             

 .21ص  ،  قيس بن ملوح رلنوف ليلى،أيب بكرالواليب 79 



61 
 

كذلذا نوافق الدكتور / اجلمل يف خبلفو مع ما ذكره األستاذ / عبد الستار 

 .رجاؿ أكاخر القرف الثاين اذلجرم أمحد فراج من أف الواليب كاف من

فبناء على الركاايت السابقة حيق لنا أف نتوسع قليبل كنرجح أف الوارل كاف 

زخر ابلعديد من ، ذلك القرف الذم كاف ييا يف أكائل القرف الثالث اذلجرمح

 .كر بعضهم كمن بينهم الواليب نفسو، كقد ضاع ذ الشخصيات األدبية

 .األكؿ، الكتاب صي كجدت الوارل مذكورة يف كتابْبكلكن ابلبحث كالتق

، كقاؿ كأخربين عبد هللا بن خلف، قاؿ كتاب األمارل أليب علي الفارل

عن بعض أىلو، ، أخربين مصعب بن عبد هللا الزبّبم، قاؿ أخربين أمحد بن زىّب

 82. الكتاب الثاين :عن أيب بكر الواليب

حدثنا التنوخي، حدثنا ابن حيويو، حدثنا ابن ادلرزابف، حدثنا دمحم بن 

مرك الشيباين أبو بكر العامرم عن عبد هللا بن أيب كرًن عن أيب ع ، أخربينخلف

 .عن أيب بكر الواليب

األديب العادل أك كىااتف الركايتاف تدالف على معرفة رجاؿ السند ابلوارل 

من ىذه ادلعلومات لوال ضياع ، ككاف من ادلمكن جدا أف ٘بد ادلزيد الكاتب الراكية
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العربية كاإلسبلمية إابف الغزك ادلغورل للببلد العربية ، اآلالؼ من ادلخطوطات كفقد

 كالغزك االستعمارم للببلد اإلسبلمية بعد ذلك.

، اآلالؼ من ادلخطوطات العربية كاإلسبلمية إابف الغزك ادلغورل للببلد كفقد

 .تعمارم للببلد اإلسبلمية بعد ذلكالعربية كالغزك االس

اتنا من هنب كسرقة كهتريب أضف إذل ذلك ما تعرضت لو كنتعرض سلطوط

، كالنشاط ادلكثف دلافيا الَباث الذم ار كيف غيبة من رقابة أكرل األمريف كضح النه

 81.ال هبدا كضلن يف غفلة ال نعرؼ مداىا

كقد ٛبدان ادلخطوطات احملفوظة يف دىاليز كسلازف ادلكتبات كضلن صلهلها 

اإلنساف كل شيء  فادلعرفة الشخصية ذلا حدكد كليس من ادلعقوؿ أف يعرؼ

ابدلعلومات عن شخصيات أدبية ما زالت رلهولة علينا كمن بينهم الواليب نفسو 

كاهلل  - صف األكؿ من القرف الثالث اذلجرمالذم نرجح أف كفاتو كانت يف الن

 .أعلم كرسولو

 "قيس بن ادللوح جمنون ليلي"حملة رواية  . ب

ليلى رلنوف قصة حب ال تفصلها ادلسافة كالزمن كأم عقبات. إهنم حيملوف نقاء 

احلب كإخبلصو إذل األبدية. بعد إرث قويس قيلت قصة حبهم من فم إذل فم )شفهينا( 
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يف شكل بيت شعر. لذلك من الطبيعي أف ٙبدث تغيّبات الحقة. يعتقد البعض أف 

 82رلنوف. و جولييت مستوحاة من قصة حب ليلىقصة ركمي

 ليلى رلنوف ىي قصة ٙبكي عن شاب كسيم كسيم مشهور يف منطقة بِب أمّب

، امسها امرأة من قبيلة أخرل ال تقل شهرة، شبو اجلزيرة العربية امسو قيس. حيب قبيلة

، ألنو يف ذلك الوقت دل يكن الوقت قد حاف لى. كانت لديهم قصة حب يف اخلفاءلي

 لكليهما دلمارسة احلب.

ب أخّبنا. اجلميع يعرؼ قصة ، دل يعد ابإلمكاف إخفاء قصة احللوقتمع مركر ا

، ٗبن فيهم كالدا ليلى. عائلة ليلى ال توافق على عبلقتهم. ال ديكنهم حٌب أف حبهم

، كحٌب األشخاص ـو الذم يزداد فيو القلق على قيسيصطدموا ببعضهم البعض. يف الي

 قوف على قيس لقب "رلنوف".، يطلعركف ابلغرابة عند رؤية سلوؾ قيسالذين يش

سف، ما زاؿ كن لؤلتقدـ كالد قيس سيد عمرم خلطبة ليلى من أجل قيس. ل

يلى جعل قيس يبدك  ، لذلك رفض كالدا ليلى العرض. حبو للرلنوف يتصرؼ كاجملنو

 ، يفقد إنسانيتو. يفضل حيواانت الغابة كأصدقاء أكثر من البشر.كاجملنوف جسداي

ل منهما اآلخر. يسمى الذكر بْب رجل كامرأة حيب كليلى اجملنوف تركم قصة 

رجل لديو مشاعر ٙبب ادلرأة حقنا، كشاعر  ، األنثى ليلى. القصة تدكر حوؿ حياةرلنوف
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، كرجل حصل على لقب رلنوف ليلى بسبب جنونو كسيم، ذكي كماىر يف سلتلف األمور

، لكن ة ٗبشاعر حبر كل من الرجل كادلرأ، يشعيلى. مع مركر الوقت٘باه فتاة امسها ل

 83لؤلسف ال ديكن توحيد احلب بينهما ألنو مت حظره ٗبباركة كالد ليلى.

ا. عندما أتى سيد عمرم دلن زؿ ليلى قصد تقدًن طلب كالد ليلى شخص عنيد جدن

 ، دل يوافق كالد ليلى على زكاج ابنو من شخص رلنوف مثل قيس. مث تزكج كالد ليلى لقيس

 سبلـ.ليلى من رجل امسو ابن 

، مسعت قويس )رلنوف( خرب زكاج ليلى من ابن سبلـ ، فكانت ركحها بعد الزكاج

مثل القطن الذم هتب عليو الرايح. أصبح اجملنوف أكثر كحشية. صرخ بكل قوتو ككأنو 

، إال أهنا  من أف ليلى كانت متحدة يف الزكاجيريد أف يهز اجلبل بصوتو. على الرغم 

ال يزاؿ حيب اجملنوف، كال يزاؿ يتذكر اجملنوف، كال تزاؿ  صة للمجنوف.كانت ال تزاؿ سلل

 ، كحبو للمجنوف ال يتزعزع.ليلى طاىرة

أزعجتها ظركؼ زكاج ليلى كماتت ليلى يف النهاية. خرب كفاة قلبو احلبيب جعل 

رلنوف يركض بسرعة الربؽ ضلو قرب ليلى بينما يطلق قصيدة عن ليلى. كاف األشخاص من 

ذا حزيننا لرؤية شخصيتْب لزكج من العشاؽ ال ديكن فصلهما. حٌب حولو الذين رأكا ى

 أغمض اجملنوف عينيو أخّبنا كنفخ أنفاسو األخّبة على قرب حبيبتو ليلى.
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ذين ، محلها ادلسافركف النوف أخّبنا يف مجيع أضلاء الببلدانتشرت أخبار كفاة رل

ة حب قويس إذل ذين عرفوا قص، جاء األشخاص الصادؼ مركرىم ابلقرب من القرب

 ، تغمرىا دموع احلزف. دفنوه ٔبانب قرب ليلى.القرب، كبكوا، ككانت عظاـ احلبيب بيضاء

فهذه الركاية تصور قصة حب معقدة كزلزنة للغاية ألهنا تنتهي ابدلوت. قويس 

كليلى زكجاف حيباف بعضهما البعض لكن حبهما خيتفي. كاف ال بد من فصل حبها ألف 

و مباركة كالد ليلى كعائلة ليلى الٍب كانت تلغى عادات األمة حب قويس كليلى أعاق

العربية يف ذلك الوقت بعدـ السماح للرجاؿ كالنساء بعبلقة مفتوحة. كعلينا أف نتذكر أف 

 ادلعاانة تبقى يف الذاكرة ، على الرغم من أف ىذا الزكج من العشاؽ دل يستطع توحيد

. أثبت قيس كليلى أف حبهما ال ديكن فصلو عن العادل إال أف ادلوت أعطاىم ىدية اخللود

 84طريق ادلسافة كالوقت كأم عقبات. إهنم حيملوف نقاء احلب كإخبلصو إذل األبدية.

 

 

 

 

 

                                                             
 .126نفسي ادلراجع ، ص    84



66 
 

 الباب الرابع

 "قيس بن ادللوح جمنون ليلي"رواية الطبقة االجتماعية يف 

سيناقش الباحثوف نتائج ٙبليل البياانت الٍب مت احلصوؿ عليها حديثنا أثناء الدراسة. 

  .، يتم كتابتها على النحو التارلعلى إجابة منهجية لصياغة ادلشكلةللحصوؿ 

جمنون ليلي" أليب بكر قيس بن ادللوح "رواية ة االجتماعية يف االطبق . أ

 .الواليب

ة بْب البشر أك اعية إذل الفركؽ اذلرمية أك الطبقة االجتمااة أك الطبقاتشّب الطبق 

ة ارلموعات من الناس يف رلتمع أك ثقافة. كفقنا لنظرية كارؿ ماركس ، تنقسم الطبق

 االجتماعية إذل قسمْب:

 يسربجو ال .7

ظهر مصطلح برجوا ألكؿ مرة بْب أكاخر العصور الوسطى يف بلداف أكركبية 

سلتلفة ٙبت أمساء سلتلفة مثل برجر يف إصللَبا كبرغر يف أدلانيا. إف مصطلحي 

بْب أكاخر ، ساكن ادلدينة". يف العادل العريب، أم "من أصل فرنسي"برجوازية" 

، اجملموعة الثرية جدا يف العليا ةا، تشكل الربجوازية الطبقالعصور الوسطى كاحلاضر
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اجملتمع. كانوا يتألفوف من رجاؿ األعماؿ كزعماء القبائل كالنببلء. يف ركاية ليلى 

جوازية على أساس الوضع االقتصادم، رلنوف ، ديكن للمؤلف أف يرل مصطلح الرب 

 ، كعلى أساس الوضع السياسي.كعلى أساس الوضع االجتماعي

على الوضع االقتصادم كما يف ركاية ليلى رلنوف ، ة الربجوازية بناء االطبق

ة العليا ىي بِب عامر ، كديكن رؤيتها من توصيف قبيلة بِب عامر على النحو االطبق

 التارل:

كاف أتثّب سلطة سيد عمرم كبّبنا لدرجة أف امسو اشتهر ليس فقط يف "

يب سليماف. بلده ، كلكن أيضنا يف البلداف األخرل. ثركتو كفّبة ، مثل ثركة الن

ابلرغم من ٛبتع األجياؿ السبعة بنتائج ثركاهتم ، فإف الثركة لن تنقص ابلتأكيد. 

تزين حوائط منزلو أحجار زمرد كأدلاس ال مثيل ذلا من ببلد البيزاي ، كسجاد إيراين 

دقيق كمجيل من اجلرار ادلختارة من الصْب. كأصبح أقول حصاف يف شبو اجلزيرة 

 85"جواده.العربية 

"كال بد من العلم أف قبيلة بِب عمرم قبيلة قوية كمقدسة ذلا أتباع كثّبكف 

  86".سبعة أجياؿكىبوا ثركة تضمن سعادة 

                                                             
 .2، ص (1999دار الكتب العلمية: بّبكت، )  قيس بن ملوح رلنوف ليلى ، أيب بكرالواليب  85

 .42، ص ،  قيس بن ملوح رلنوف ليلىأيب بكرالواليب  86



68 
 

ىي بِب رلنوف ليلى ة العليا يف ركاية اُيظهر االقتباس أعبله بوضوح أف الطبق

قبيلة قوية كعظيمة  م، كما يتضح من كضعهم االقتصادم، فإف بِب عامر معامر 

 كثّبين.  متنعم بثركة أحفاد السبعة الذين جعلوا بِب عامر 

س أدانه أيضنا حالة رلتمع ، يصف االقتباابإلضافة إذل االقتباس أعبله

 ، على النحو التارل:رلنوف ليلىالعليا يف ركاية  ةاالطبق

كادلشاركة يف قافلة شيوخ العشائر كالشباب الشجعاف. ركب كل منهم "

حصاانن سلتارنا. محل كل حصاف كيسنا من الذىب كاللؤلؤ. فكر الرجل العجوز ،  

كيف ال تنجذب اخلنفساء إذل ادلدقة ، أك إذا كاف األسد غّب مهتم ٗبقَبح. 

  87".ذلا كحلاكم حيايت ، مقارنة اببنو الوحيد ، كنوز الدنيا ال قيمة

لديهم أصوؿ ة العليا ان الطبقيوضح االقتباس أعبله أف األشخاص م

ة االجتماعية ا، كأفضل اخليوؿ. كمية الذىب ادلملوكة ىي مقياس للطبقجيدة

العالية كادلنخفضة على أساس االقتصاد. كىذا يدؿ على أف حالة اجملتمع يف ركاية 

ة االجتماعية يف اجملتمع.اكمحدد للطبق  ذأكثر أك أقل ثراءن رلنوف ليلى 

 كالتارل: رلنوف ليلىة العليا يف ركاية االطبقابإلضافة إذل االقتباس الذم يصف  
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ابلقرب من الصحراء حيث كاف يعيش ىناؾ زعيم عريب حيب التجوؿ "

كالصيد يف الصحراء أك الغابة. يشتهر أبنو زعيم قبلي يتمتع بقوة كبّبة كنفوذ 

كاسع كلديو الكثّب من الذىب كاألحجار الكردية كاألدلاس كادلاس ، كما أنو 

بكونو كردينا جدنا ألنو يساعد دائمنا األشخاص الذين يعانوف. نوفل  معركؼ أيضنا

 88".شرؼاسم 

أىدل ليلى ثوابن مطرزنا ابجلواىر. ككذلك بعض ادلبلبس ادلطرزة ابحلرير "

كالذىب. يتم عرض بريق مذىل من األحجار الكردية كالآللئ كاإليرا. يتم منح 

نقلو ابن سبلـ عن طريق  أفضل اإلبل كاخليوؿ من أفضل السبلالت. كل ىذا

 89."عقبات، كٛبُب أال تواجو رغبتو ىذه ادلرة يف الزكاج من ليلى أم  ولورس

ن رُسُل شاب كرًن ، فخور بعد تسليم كل اذلدااي قاؿ احلارس: "ضل

، شجاع كاألسد ، قوم كشريك ، ثركة ال تُضاىى ، كشجاعة ال تُضاىى ابليمن

تطلب منو األيدم الذىب فيزرع األحجار ، منتصر دائمنا يف ساحة ادلعركة. 

 92."الكردية كىو يزرع الرمل
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ة العليا بناءن على ايوضح االقتباس أعبله بوضوح كيف تتمتع حالة الطبق

كضعهم االقتصادم ٕبياة غنية ابلثركة مثل نوفاؿ الٍب ٙبتوم على الكثّب من 

ثركة كثّبة، كأعطى ابن سبلـ الذم كاف لو الذىب كاألحجار الكردية كادلاس. مث 

، ككصف أف ثركة ابن سبلـ كانت كبّبة لدرجة أنو كاف ليلى الكثّب من اذلدااي

 قادرنا على إعطاء الذىب.

حٌب يتمكن الباحثوف من استنتاج كيف أف حالة األشخاص الذين 

يف اجملتمع  ، كموقعهملعليا ىم أشخاص لديهم ثركة كفّبةة ااينتموف إذل الطبق

، كديكن من ادلتابعْب كيعيشوف بشكل شامل ، كلو العديدغايةزلَـب كمدعـو لل

 احلصوؿ على كل ما يريدكف بسهولة. مت ٙبقيقو بسبب الثركة الٍب لديهم.

مبِب على مكانة اجتماعية عالية مكانة اجتماعية كما يف ركاية  يسبرجو 

كفيما رلنوف ليلى يعترب عضو اجملتمع مشرفنا ألنو يتمتع ٗبكانة اجتماعية عالية. 

ة االجتماعية القائمة ايلي مقتطفات من نص ركاية رلنوف ليلى الٍب تظهر الطبق

 على ادلكانة االجتماعية العالية:

يف ىذه األثناء يف اخلارج ، كاف شاب كسيم من بِب أسعد يتسكع يف "

اب مكرما من األرجاء مستمتعان ابلطقس اجلميل. اسم ابن سبلـ الشاب كاف شا
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، لطيف ، مهذب غّب متعجرؼ ، لديو قوة قوية. لن يكوف  الكبلـالنببلء. حلو 

 91"توكحيدنا أبدنا ، ألف ىناؾ دائمنا من يرغب يف مرافق

ضلن رسل شاب شريف فخور ابليمن ، شجاع كأسد ، قوم كزكج من "

  92".اجلنود

االسم النبيل ىو نوفل. فلما مسع العدك امسو ار٘بفت قلوهبم من اخلوؼ. "

عربيا شجاعا بينما كاف يف ساحة ادلعركة مثل مبلؾ ادلوت مستعدا لقد كاف بطبل 

 إلنقاذ موت أعدائو. كاف قادرنا على ىزدية حٌب أقول جحافل األعداء ٗبفرده.

كعندما يسمع الفقّب كادلظلـو كادلسافر الضاؿ اسم نوفل ، يبدك األمر  

 93".لمأهنم رأكا نوران يسطع يف يـو مظ كما لو

أصبح سيد عمرم صديقنا جيدنا للتجار كاألثرايء كاألمراء ، ككاف أيضنا "

. ابب كنزه مفتوح دائما. ا٘باىهم كىدفهمحامينا كحفرة ادلتجولْب الذين فقدكا 

 دلن حيتاجها. كما أهنا قناة عدالة للمضطهدين الذين يلتمسوف ادللجأ.

مل للرب عمرم. إنو مجيع ىدااي هللا ادلمنوحة للكائنات احلية شللوكة ابلكا

  94".دايةصلم الصباح جلميع رؤساء شبو اجلزيرة العربية. قسم الآللئ بْب حجارة الب
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ماعية العالية، ُيظهر االقتباس أعبله أف األشخاص ذكم ادلكانة االجت

، ىم من ذكم ادلكانة االجتماعية العالية. عمرم كنوفل مثل ابن سبلـ كسيد

، فعلى سبيل ادلثاؿ كاف ابن أك دكره يف اجملتمعانتو العالية كيدؿ على ذلك مك

سبلـ شاابن كسيمنا من بِب أسد اشتهر ٗبكانتو العالية يف حياة الناس. نوفل ىو 

، حيظى ابحَباـ مكانتو ادللكية كلو من الطبقة األرستقراطية اليمنية شاب شريف

قبيلة  سيد عمرم الذم كاف على رأس كر يف حياة الناس. مث أطلق عليومكانة كد

، ٕبيث حظي ابلدعم يس عشّبة لقبائل اجلزيرة العربيةلقب أفضل رئ مبِب عامر 

يتمتع هبا سيد  كاالحَباـ كاالحَباـ كاإلعجاب بسبب ادلكانة االجتماعية الٍب

، كزعيم. يصف التفسّب أعبله حالة أك حالة عمرم. كاف. عقد، كىذا ىو

 يف اجملتمع.األشخاص الذين يتمتعوف ٗبكانة اجتماعية عالية 

على الوضع السياسي، يكوف الشخص الذم يتمتع ابلسلطة أك اعتمادنا 

السلطة عمومنا يف طبقة عالية. كفيما يلي مقتطفات من نص ركاية رلنوف ليلى 

 الٍب تظهر الطبقة االجتماعية القائمة على ادلكانة السياسية الرفيعة:

                                                                                                                                                                       
 .2، ص  ،  قيس بن ملوح رلنوف ليلىأيب بكرالواليب  94



73 
 

ّب يف كل ، "اطلبوا اخلعمرم عدة شباب من بِب عمرم أرسل سيد 

 95".، اطلبوه ، كاحضركه أماميركن

يتم منح أفضل اإلبل كاخليوؿ من أفضل السبلالت. كل ىذا نقلو ابن "

سبلـ عن طريق رسولو ، فتمُب أال تواجو رغبتو ىذه ادلرة يف الزكاج من ليلى أية 

 96."عقبات

كضعها السياسي يف يتضح من االقتباس أعبله أف اجلماعات الٍب يكوف 

أعلى ذلا  ، كبلمها ينتمياف إذل طبقةالعليا، مثل سيد عمرم كابن سبلـ الطبقات

ا. ، كيتسم ذلك ابدلوقع أك ادلنصب الذم مها عليهمسلطة كسلطة يف اجملتمع

بن سبلـ كبلمها من زعماء ، كاف سيد عمرم كاتشغل. يف نظاـ السلطة القبلية

 كفقنا ألكامرمها. ، ككاف لديهما القوة أك السلطة لتعيْب مبعوثيهماالقبائل

 الربوليتاراي .0

دنيا أك ة االجتماعية الامصطلح يستخدـ لتعريف الطبقالربكليتاراي   

، كاف ادلصطلح يستخدـ لوصف شخص ليس لديو ثركة ة الدنيا. يف األصلاالطبق

ة اة االجتماعية الدنيا أك الطبقا)ادلصطلح يستخدـ عادة بشكل ازدرائي(. الطبق
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يف اجملتمع. ىم يف الغالب أانس عاديوف. يف ركاية ليلى  ةاالدنيا ىي أفقر طبق

على أساس الوضع الربكليتاراي ة ارلنوف ، ديكن للكاتب أف يرل مصطلح الطبق

 االقتصادم كعلى أساس ادلكانة االجتماعية كعلى أساس الوضع السياسي.

، قتصادية كما يف ركاية ليلى رلنوفعلى أساس الظركؼ االالربكليتاراي   

 ة الدنيا ىي رلنوف كما يتضح من كصف رلنوف على النحو التارل:االطبق

أصبح بيٍب مجرة يف ركحي. لكن ليلى سأكوف ٔبانبك دائما حب هللا "  

لك أيها احلبيب ادلسكْب! يعتقد أقاريب أنِب أحرجتهم ، حٌب أصدقائي ير٘بفوف 

 .عندما يسمعوف امسي

إذل أشبلء. لقد تركتو بعيدنا أكه ، كأس اخلمر يف يدم قد سقط كٙبطم   

عن األنظار. لكنو لن يستسلم عندما يعاين من ادلشقة بعد ادلشقة. أكلئك الذين دل 

  97".يصابوا أبدنا أك سحقهم احلزف ، لن تكوف قادرنا على فهم القلب يف السلطعوف

ة الدنيا ا، ديكن مبلحظة أف اجملنوف ينتمي إذل الطبقهمن االقتباسات أعبل

ة القوؿ أف حالة ىذه اجملموعة نفسها على أسس اقتصادية قد تكوف صغّب كديكن 

، أف اجملنوف ىو شخص ال ديلك شيئنا، يُقاؿ من حيث الثركة. كما يف الركاية

ة الدنيا يف احلياة االجتماعية اة الدنيا أك الطبقاكغالبنا ما تتعرض حالة الطبق
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د يعتربه عائلتو كأقاربو ألنو منو. للقمع كاإلىانة حٌب مع الرجل اجملنوف الذم دل يع

 الوضع منخفض اآلف.

ة الدنيا من اجملتمع يف ركاية اابإلضافة إذل االقتباسات الٍب تصف الطبق

 ليلى: رلنوف

قد فقد ذاكرتو. عندما يتجوؿ يف القرية عارم قيس يعتقد الكثّب أف 

الصدر، يصفو الناس ابجلنوف. تبعو أطفاؿ صغار خلفو يرشقوف احلجارة. فقد 

، فقد كذىبت كعيو. إذا كاف األمر كذلك ركحو ككاف ايئسنا. ذىبت حواسوقيس 

 صلت آية مجيلة من شفتيو اجلافة.

دـ ، كجف "زحفت عرب الصحراء ، ككاف جسدم مغطى ابلَباب كال

 98دموعي ألين حزنت عليو كأفتقده دائمنا"

دل هتتم بتقييم برانج ذلا ، كاصلت ادلشي ، كىي تقفي لنفسها ، قيس لكن "

أيضنا ابألطفاؿ الصغار الذين غالبنا ما ساركا قيس مشيدة ٔبماؿ ليلى. دل يهتم 

على خطاه كقلدكا سلوكو. ٗبركر الوقت نسوا اسم كويز ، عرفوا فقط الشخص 

  99".اجملنوف ، رلنوف
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الة رلنوف أك ىذا الشاب ادلسمى يوضح االقتباس أعبله كيف كانت ح

 ، على الرغم منلتو غالبنا ما تكوف مهينة كمهينة، ألف حاقيس يف حياة الناس

، لكن الوضع الوضع االقتصادم السابق للمجنوف، كالذم كاف يعترب من األثرايء

، ليلى. كىذا يوضح كيف أف الوضع عائلتو انقلب بعد عرضو. مت رفضو من قبل

، كدل يؤثر على رأم الناس يف ذلك الوقتاالقتصادم للمجنوف يف السابق دل 

 ة الدنيا.ايهتموا إذا كاف اجملنوف من عائلة ابرزة كاف اجملتمع يفهمها من الطبق

ة الدنيا يف ركاية ا، فإف االقتباس الذم يصف الطبقعبلكة على ذلك

 كما يلي:  ىورلنوف ليلى 

"جدكا رجبلن صاحلنا يف  عمرم عدة شباب من بِب عمرم ، سيد أرسل 

 ".ف ، إبثوا عنو ، كاحضركه أماميكل مكا

ذىب الرسوؿ ىنا كىناؾ ابحثنا عن رجل رلنوف. صعد التبلؿ كنزؿ من "

 122"الودايف كالصحارم كالربية الٍب مر هبا ، ككانوا يسّبكف ليبلن كهنارنا ببل كلل.

ة الدنيا يف ىذا االقتباس ىم ااالقتباس أعبله كيف أف أفراد الطبقيوضح 

، كقاموا عيم العشّبة ٗبهمة البحث عن ابنو، كقد كلفهم ز ممبعوثوف من بِب عامر 

ة الدنيا. مع الوضع ا، كظركؼ الطبقٕبث جيد حٌب مت العثور على الشاببعمل 
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حياتو، فقد ٕبث ىنا ة العليا مع كضع ااالقتصادم ادلتدين قاـ بعمل الطبق

، شلا يدؿ على أف كنزكؿ الودايف كالصحارم كالربية ،كىناؾ، كتسلق التبلؿ

 الرسوؿ كاف جادنا يف أداء كاجباتو.

اجتماعية متدنية بناء على ركاية رلنوف ليلى ، فإف أحد أفراد مكانة 

اجملتمع ينظر إليو ابزدراء بسبب كضعو االجتماعي ادلتدين. التارل مقتطف من 

ة االجتماعية على أساس ادلكانة االجتماعية انص رلنوف ليلى الذم يوضح الطبق

 ادلتدنية:

ارتبك ىذا اذلجـو العشوائي على قبيلة قتيبة. لكنهم ال يستطيعوف "

االستسبلـ ، فمن األفضل أف تكوف على األرض بدالن من العيش يف خزم. 

 121"استمركا يف ادلثابرة بكل قوهتم.

قبيلة قتيبة، كانتصر جيش نوفل يف ادلعركة. من عائلة أخّبنا، استسلمت 

 ليلى، أصيب جنود كثّبكف كغرقت دماؤىم.

"اي معلمة ، امسع! انتهت اقَبب الشيوخ متضرعْب إذل نوفل قائلْب: 

احلرب ، ترل أف قوتنا قد ضاعت. دعنا ضلن الفقراء نركع يف يومك لنتوسل  

عوا السيوؼ كاحلراب. سازلوان كرمك. كم عدد جنودان الذين سقطوا ، ضلن كض
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على االخطاء الٍب ارتكبناىا. اتركوان احرارا سادلْب كبدكف اسرل. ضلن على 

 122استعداد لَبؾ ىذا ادلكاف مليئا ابالمل كٙبقيق انتصارؾ."

"كيل اقَبب كالد ليلى الذم كاف كجهو مليئنا ابلقذارة كقاؿ يف ار٘باؼ: 

ف بعد أف أصبحت ادلنتصر كأان سجينك رل! دلاذا ضحيت أبركاح البشر عبثا! اآل

، نستسلم كرؤكسنا منخفضة ، متعبة كمكسورة القلب. مت توجيو الشتائم 

كالشتائم إرل. اآلف أان عجوز كضعيف كقليب زلطم. "ككجهت رل الشتائم 

كالشتائم. اآلف بعد أف ىزمت كضعيفنا كمتواضعنا كأستغفر هللا ، فأان فقط 

يع أكامرؾ ، كعلى استعداد لتحقيق رغباتك. خادمك الذم جيب أف يطيع مج

ىل ديكنك زلو كل األحقاد؟ يف قلبك ، إذا أعطيتك ليلى ، أعدؾ أف أعطي 

ابنٍب لك كستحقق كل رغباتك. كلكن إذا كنت ال تريد ابنٍب ، دع ىذا السيف 

يقطع حلقها ٔبرح كاحد على حبيبٍب. العنق ، كسفك الدـ ادلقدس من يد أبيها 

 123راه. عبدؾ ادليت ، ألنِب ال أستطيع أف أفعل أكثر من ذلك؟"يف كل ما ت

"منذ تلك احلرب الرىيبة ، لطادلا نظرت قبيلة القتيبية إذل ليلى بغضب ، 

فهي تعترب سبب احلرب. الفتاة الٍب تسببت يف استشهاد أقارهبا يف ساحة ادلعركة. 
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، كبدكف أصبحت ليلى معزكلة بشكل متزايد ، كحيدة ، كابئسة ، كايئسة 

 124"محاس. األمل يف السعادة اآلف ٙبطم ، زلطم. قلبو!

ُيظهر االقتباس أعبله الفئات االجتماعية ادلنخفضة مثل قبيلة قتيبة ككالد 

ة الدنيا يف ركاية ليلى رلنوف اليلى كليلى. يتسم األشخاص ادلنتموف إذل الطبق

قتيبة الٍب قيل إهنا بتدين دكرىم كمكانتهم يف اجملتمع، على سبيل ادلثاؿ قبيلة 

خسرت احلرب، ُىزمت على يد شاب فاسد امسو نوفل، شلا جعلهم خيسركف. 

ىذا. ادلكانة ادلنخفضة يف اجملتمع بسبب اختيار خسارة احلرب ىي ادلوت أك أف 

 تصبح عبدان يف األسر.

ابإلضافة إذل ذلك، أصبح كالد ليلى، أم الزعيم أك الزعيم الذم عاىن من 

رب، ككذلك مجاعتو القبلية، يف حالة متدنية بسبب اذلزدية، لذلك اذلزدية يف احل

أثر ذلك أيضنا على ابنو ليلى الذم كاف يعترب سبب اذلزدية. يف احلرب حٌب أىانو 

 الناس كىذا جعل مكانة ليلى متدنية يف اجملتمع.

الدنيا، كفيما  ةي، ىناؾ من ال سلطة لو يف الطبقاعلى ادلوقف السياسبناءن 

ة االجتماعية على اقتطفات من نص ركاية رلنوف ليلى الٍب تظهر الطبقيلي م

 الدنيا: ةأساس ادلكانة السياسية يف الطبقا
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ذىب الرسوؿ ىنا كىناؾ ابحثنا عن رجل رلنوف. صعد التبلؿ كنزؿ من "

  125"الودايف كالصحارم كالربية الٍب مر هبا ، ككانوا يسّبكف ليبلن كهنارنا ببل كلل.

ضلن رسل لشاب كرًن ، فخور "بعد تسليم كل اذلدااي قاؿ احلارس: 

، شجاع كاألسد ، قوم كشريك ، ثركة غزيرة ، كشجاعة ال مثيل ذلا ، ابليمن

منتصر دائما يف ساحة ادلعركة. من يديو اطلب منو الذىب فيزرع اجلواىر كىو 

 126."يزرع الرمل

ذكم الوضع يوضح االقتباس أعبله كيف أف رلموعات األشخاص 

السياسي األدىن يف ىذه احلالة ىم شلثلوف للقبائل. يقعوف يف مواقف سياسية 

حيث ال ديلكوف احلق أك السلطة حلكم أك حكم اآلخرين. ليس لديهم منصب 

أك سلطة لذلك بسبب ىذا ادلنصب، غالبنا ما يتم تعيينهم أك تنظيمهم كحكمهم 

اصب سياسية عالية. غالبنا من قبل رلموعات من األشخاص الذين يشغلوف من

ما يواجهوف مهمة صعبة للغاية مثل مبعوثي سيد عمرم الذين يتعْب عليهم 

البحث عن ابن الرئيس بصعوبة كبّبة ألهنم يبحثوف يف كل مكاف. يف غضوف 

 ذلك، كاف مبعوث الشاب ابن سبلـ يقـو ٗبهمة تسليم اذلدااي خلطيبتو ليلى.
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 ادللوح "جمنون ليلي" أليب بكر الواليبيف رواية قيس بن  دلغًزىاب. 

، كىذا ىو ادلعُب الذم الٍب يريد ادلؤلف إيصاذلا للقارئادلعُب األخبلقي ىو الرسالة 

، أحياانن من خبلؿ موضوع األخبلقيد ، ادلعُب الذم تنقلو القصة. يتم ٙبديالعملحيتويو 

ة األخبلقي يف األعماؿ األدبيعلى الرغم من أهنا ال تؤدم دائمنا إذل نفس ادلعُب. تعكس 

ذا ما ينقلو للقارئ. كفقنا ، كىعادة منظور حياة ادلؤلف ادلعِب، كآرائو حوؿ قيم احلقيقة

، العملية ، فإف الرسائل األخبلقية ىي افَباضات حوؿ بعض التعاليم األخبلقيةلكيِب

ؤلف حوؿ ، كىي مبادئ توجيهية قدمها ادلكن للقراء صبها يف القصة ادلعنيةكالٍب دي

 127.سلتلف األمور ادلتعلقة ٗبشاكل احلياة ادلعركضة يف األدب

تناقش الباحثة يف ىذه الدراسة ماىية الرسائل األخبلقية الٍب كردت يف ركاية رلنوف 

قيس بن ادللوح، كفيما يلي ادلناقشة على النحو التارل: رلنوف ليلي من زلتوايت  ليلي

الصيخ. امسو سيد عمرم. على الرغم من القصة رجل على كجو اخلصوص، كىو رجاء 

تقدمو يف السن، فهو زعيم قبيلة تُعرؼ ابسم قبيلة بِب عمّب. لقد كاف ملكنا ال مثيل لو 

يف ازدىاره كصلاحو. لقد كاف ملكنا زلبوابن من شعبو، كزُلَـب كقوة ملك، ككانت كلماتو  

                                                             
107 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press,  2010), hlm 320-321 
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رفاىية كركعة سيد  كلماتو كأكامره الٍب دل جيرؤ أحد على القتاؿ هبا. لكن يف كسط

 128العمرم، لن تكتمل سعادتو بدكف كجود طفل صغّب ٔبانبو.

عُرؼ قيس يف طفولتو أبنو طفل ذكي كاف أداؤه جيدنا يف ادلدرسة. لكن يف مثل 

ىذه السن ادلبكرة، حدثت أشياء ال ينبغي أف ٙبدث. التقى قيس بفتاة أاثر مجاذلا 

يُعرؼ قيس أبنو شاعر كشاعر كقصة  االستثنائي على الفور إعجاب قيس كأصدقائو.

 129حبو األسطورية مع ادلرأة الٍب أحبها كثّبنا.

دكف أف ة جعلو يبدأ يف الشعور ابسم احلبفتاة امسها ليلى، أكؿ لقاء لو يف ادلدرس

يدرؾ ذلك عندما بدأ كبلمها يشعر ابحلب لبعضهما البعض، دكف أف تدرؾ كل العيوف 

على ٕبّبة انر احملبة. غالبنا ما تتسكع ثرثرة االثنْب معنا أف قيس كليلى كاان يف حالة حب. 

كتضحك معنا كتنتشر إذل مجيع السكاف من اخلياـ إذل اخلياـ، إذل آذاف العائلة 

 112ادلالكة.

قيس، الٍب تعجب ٔبماؿ ليلى حقنا، ال ديكنها إخفاء حبها لليلى. كلما حاكؿ 

لى مثل أشعة الشمس احلارقة يف النهار.  االختباء أكثر، كلما فشل دائمنا. ابلنسبة لو، لي

كيف ديكنك إخفاء ذلك. ابلنسبة لقيس، شعر ىو كليلى ابلطّباف كالسقوط، ألنو من 
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دكف ليلى ، طعنو احلزف مثل السكْب احلاد. كىذا جعل مشاعر قيس كمنطقو غّب 

متسقة. عندما ذىب قلبو ذىبت حواسو. طواؿ رحلتو طار يف غيبوبة ، مستمرنا يف 

 111عبّب عن إعجابو بليلى دلن التقى هبم. لذلك كصفو اجلميع أبنو "رلنوف".الت

ال ديكن لقبيلة ليلى أف تتسامح مع ىذا الشرط ألنو يؤثر على السمعة احلسنة 

لقبيلة ليلى. أخّبنا، مُنعت ليلى من مغادرة خيمتها. مت تعيْب حارس للحراسة كأمر 

  112اف رحيل ليلى قيس كليلى حزيننا جدنا.ابعتقاؿ قيس إذا حاكؿ االقَباب من ليلى. ك

بسبب شوقو ٘برأ قيس على دخوؿ خيمة ليلى. قيس مكادلتو رلنونة، كاف مع 

أصدقائو ابلقرب من خيمة صديقتو. كدكف أف يدركوا ذلك، التقوا أخّبنا. ابلنظر إذل 

بعضكما البعض، أرسل هبدكء الفرح كالوقت. ديكنهم فقط التواصل هبدكء لتوجيو 

 113قهم العميقة. كمع ذلك، يف النهاية، أصبح االجتماع ادلوجز معركفنا للجمهور.أشوا

. إنو رلنوف بسبب حبو لليلى. دل يستطع كل  رلنوف، إنو خارج عن السيطرة كل يـو

فرد من قبيلتو أف يدرؾ أنو سيعود إذل قيس. كانت حالتو سيئة للغاية، كل ما فعلو ىو 

أف رأل سيد عمرم حالة ابنو تزداد سوءنا، قرر  ادلشي ببل ىدؼ دكف أكل كشرب. بعد
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أخّبنا تقدًن ليلى البنو، الفتاة الٍب أحبها كثّبنا. لقد فعلها سيد عمرم، ألنو دل يكن ىناؾ 

 114حسب قولو سول عودة النور كالنور إذل الظبلـ الذم يطارد الرجل اجملنوف.

عن النجاح. لكن جهود سيد عمرم لتوحيد ليلى كقيس كانت بعيدة كل البعد 

عمرم، األمر الذم يدفع رلنوف  خرب جنوف قيس جيعل كالد ليلى يرفض اقَباح سيد

للجنوف. سيد ألف كالد رلنوف دل يتخل عن شفاء ابنو. كانت زلاكلة أخرل قاـ هبا ىي 

إحضار رلنوف إذل البيت احلراـ يف مكة. قاؿ سيد عمرم مشّبنا إذل الكعبة: "انظر، أرجو 

رضك. امحل غطاء الكعبة، كادعو هللا أف ديحو حبك". كدلا مسع ذلك أف ٘بد عبلجنا دل

  115ضحك كركض إذل الكعبة كضربو كىو يقوؿ كلمات احلب الكبّب لليلى.

"اي إذلي! يقولوف إف علي  أف أطرح ليلى من عقلي كأقضي على كل رغبة قليب ذلا. 

فأريد ادلزيد! ما تبقى لكِب أسألك اي رب أف تدلك كجهها بعمق يف ذىِب كأف تفسده 

 116" كقدمها ىدية خذ حيايت كأعطها لو منها مِب

سيد عمرم متفاجئنا عندما صاح رجل رلنوف. ماذا يفعل اآلف من يقطع سلسلة 

 117احلب بينهما عندما ديدح قيس ليلى كيهْب نفسو.
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بعد تلك احلادثة، قرر اجملنوف أف ينكر نفسو كسط تدىور الوضع. استمر يف مدح 

ٌب انتشرت يف أرجاء شبو اجلزيرة العربية. جعلت ىذه القصيدة ليلى مشهورة ليلى ح

كجعل الرجاؿ أيتوف لطلب يدىا. أثناء نفيها يف نفس الوقت، اندىش رجل من مجاؿ 

ليلى كقرر خطبتها. ىو ابن سبلـ. دل ديض كقت طويل حٌب قبل كالد ليلى طلب ابن 

 118سبلـ كتزكجت ليلى.

ذل رلنوف منذ عاـ، حٌب جاءىا مسافر يف يـو من األايـ دل يصل خرب زكاج ليلى إ

ٖبرب زكاج ليلى رلنوف، ككانت ليلى نفسها تبكي كتكتفي ابلتغيّب يف حالة ليلى. عندما 

تزكجت ليلى، كلكن يف أعماؽ عقلها كذاكرهتا، دل يكن ىناؾ سول قيس رلنوف كاحد. 

، فهي ٙبافظ على جنوف ال تسمح ليلى لزكجها ابحلصوؿ عليها ٛبامنا بسبب عفتها

 119األشخاص الذين ٙببهم كثّبنا.

ىي أف زعيم القبيلة مسؤكؿ أكالن، كحيَبمو  رلنوف ليليالرسالة األخبلقية لركاية 

، ىو كامر ال جيرؤ أحد على الرد عليها، كاثنينا، كٙبولت كلماتو إذل كبلـ كأكامره أالناس

ّب منها اضطراابت ، ككثابحلباألطفاؿ. رلنوف صادؽ. حاكؿ أف ترل كيف أصبح 

، ادلعذبوف من ادلعاانة. قيس بن ملوح. حصل احلب يف احلياة، كالوالء، كاآلابء العنيدكف
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قيس على لقب رلنوف ليلى بسبب جنونو ٘باه فتاة امسها ليلى. يف البداية ٙبكي ليلى 

لى. رلنوف قصة رجل كامرأة حيب بعضهما البعض. الرجاؿ يسموف اجملنوف كالنساء لي

كذكينا كماىرنا  ، كشاعر كسيمجل لديو مشاعر ٙبب ادلرأة كثّبناتدكر احلكاية حوؿ حياة ر 

، كرجل حصل على لقب رلنوف ليلى بسبب جنونو ٘باه فتاة امسها يف سلتلف األمور

، لكن لؤلسف ال ديكن أف يتحد يشعر الرجل كادلرأة ٗبشاعر احلب ليلى. ٗبركر الوقت

ا. عندما جاء سيد كا ٗبباركة كالد ليلى. احلب بينهما ألنو شلنوع عمرم ف كالد ليلى عنيدن

، دل يتفق كالد ليلى مع ابنها على الزكاج من يلى بنية تقدًن طلب ليلى إذل قيسإذل منزؿ ل

يس كبعد الزكاج مسع ق شخص رلنوف مثل قيس. مث تزكج كالد ليلى برجل امسو ابن سبلـ.

فكانت ركحها كالقطن الذم نفخ عليها. أصبح  ،( خرب زكاج ليلى من ابن سبلـ)رلنوف

من أف اجملنوف أكثر كحشية. صرخ بكل قوتو ككأنو يريد أف يهز اجلبل بصوتو. على الرغم 

وف. ال تزاؿ يف حالة حب ، إال أف ليلى ظلت سللصة للمجنليلى كانت متحدة يف الزكاج

 للمجنوف ال يتزعزع. ، كحبهانوف، كال تزاؿ ليلى طاىرة، كال تزاؿ تتذكر رلمع رلنوف

، ماتت ليلى أخّبنا. جعل خرب كفاة قلبو احلبيب رلنوف انزعاجها من ظركؼ زكاج ليلى

يركض بسرعة الربؽ إذل قرب ليلى بينما يطلق قصيدة عن ليلى. كاف األشخاص من حولو 

الذين رأكا ىذا حزيننا لرؤية الشخصيتْب اللتْب كاان ال ينفصبلف عن زكج من العشاؽ. 

 أغمض اجملنوف عينيو أخّبنا كألقى أنفاسو األخّبة عند قرب حبيبتو ليلى.حٌب 
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أف األكؿ زعيم قبلي مسؤكؿ، حيَبمو  قيس بن ادللوح رلنوف ليلي""ركاية  دلغزنلا .2

الناس، كلماتو تتحوؿ إذل كبلـ كأكامره حرب ال جيرؤ أحد على القتاؿ، كالثاين 

حياكؿ. مكرس لرؤية األطفاؿ غاضبْب من احلب، ككثّب منهم تغّبات احلياة من 

 احلب كالوالء كحناف اآلابء ألبنائهم، أب قاسي القلب، تعذبو ادلعاانة.

 اإلقرتاحات . ب

جيب أف يكوف ىذا البحث قادرا على ادلسامهة أبفكار ألم ٕبث إضايف يتعلق 

كخاصة البحث ابستخداـ نظرية سوسيولوجبة الدببة امرزيث ، بعلم سوسيولوجبة األدبية

جيب  .يف ىذه الركاية بشكل أكرب بعيدا البحث جيب أيضا تطوير الطبقاة االجتماعية

، بشكل أكرب بعيدا عن قيس بن ادللوح رلنوف ليلي" "يضا تطوير البحث يف ىذه الركاية أ

 ال تزاؿ ىناؾ  أخرل مثّبة لبلىتماـ جيب دراستها ابستخداـ نظرية  الطبقاة االجتماعية.
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