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 استهالل
 

يًعا َواَل تَ َفرَُّقوا َوٱذُْكُروا نِْعَمَت ٱللَِّو َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنُتْم  أَْعَداًء َفأَلََّف بَ ُْتَ َوٱْعَتِصُموا حِبَْبِل ٱللَِّو صبَِ
ِلَك  ۦ قُ ُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم بِِنْعَمِتوِ  َها  َكذََٰ نًا وَُكنُتْم َعَلىَٰ َشَفا ُحْفَرٍة مَِّن ٱلنَّاِر َفأَنَقذَُكم مِّن ْ ِإْخوََٰ

ُ ٱللَُّو َلُكْم َءايََِٰتوِ   َلَعلَُّكْم تَ ْهَتُدونَ  ۦيُ بَ ُتِّ
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah 

kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu 

dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan 

hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang 

bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah 

menyelamatkanmu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-

ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.  

(QS. Ali „Imran : 103) 
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 :البحث اعبامعي إىل أىدي ىذا
 ،اؼباجستَت()اغباج لقمان العلومأيب احملبوب 

 ك(يستوتأمي احملبوبة )اغباجة أ
 ريزال زؼبي( )سيف أخي الصغَت

 يف قسم اللغة العربية وأدهبا اسأستاذاتي  اسأساتيذ و صب
 كل أصدقائي احملبوبُت
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 توطئه


 بسم اهلل ماشاء اهلل ال يسوق اػبَت االاهلل
 السوء االاهللبسم اهلل ماشاء اهلل ال يصرف 

 بسم اهلل ماشاء اهلل ماكان من نعمة فمن اهلل
أغبمد اهلل رب بسم اهلل ماشاء اهلل الحول وال قوة اال باهلل العلي العظيم،   

ال إلو إال اهلل وحده ال شريك  العلمُت، وبو نستعُت على أمور الدنيا والدين، أشهد أن
والصالة والسالم على أشرف اسأنبياء  وأشهد أن ؿبمدا عبده ورسولو ال نيب بعده، لو،

 واؼبرسلُت وعلى آلو وأصحابو أصبعُت ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.  
 جتماعي يفالصراع اال البحث اعبامعي ربت العنوان: اغبمد اهلل قد مت ىذ 
بنظرية  ةجتماعيلم اللغة االالقصة القصَتة أرخص ليايل ليوسف إدريس )دراسة ع ؾبموعة
من  اً أن ىناك كثَت  تعًتفقد إ ة. لكن الباحث((Lewis Alfred Coser)وسرلويس ك

 جهدىا إلكمالو. ترغم أنو قد بذل النقائص واسأخطاء

ختبار النهائي واغبصول على درجة اإلفاء شروط يالست البحث كتابة ىذاتقصد   
سرجانا لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالنا مالك إبراىيم 
  اإلسالمية اغبكومية دباالنج. فالباحث يتقدم كلمة الشكر لكل شخص يعطي دعمة 

 البحث اعبامعي خصوصا إىل: عداد ىذهومساعدة للباحث يف إ
جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية الدكتور عبد اغبارس، مدير اسأستاذ فضيلة  -ٔ

 اغبكومية دباالنج.
 اؼباجستَت، عميدة كلية العلوم اإلنسانية. فضيلة الدكتورة شافية -ٕ
 اؼباجستَت، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. فضيلة الدكتور حليمي -ٖ
 عبامعي.البحث ا ، مشرف يف تأليف ىذه عبد الرضبن اؼباجستَت فضيلة -ٗ
 رشدين منذ السنة اسأوىل كاؼبشرف.، الذي أليل اؼباجستَتفضيلة اضبد خ -٘
 يف قسم اللغة العربية وأدهبا.ستاذات اسأصبعية اسأساتيذ و  -ٙ



 ز
 

 .اتول فهمةيو دينياىين سواة حسنة،أ ،اغبكمة عميداناحسنة ة احملبوب صديقايت -ٚ
اري، نوفيا لؤلؤ رميتا سديتا أ م، رزقي رمضاين،ريليا ستيانيعرو احملبوبة أب صديقايت -ٛ

 ة. اؼبزيد
  .ٕٙٔٓ"الفراىدي" قسم اللغة العربية وأدهبا  أسريت احملبوبُت صبعية -ٜ
 

. وجعلنا اهلل وإياىم من أىل كل مساعدهتمأخَتا، أقول ؽبم شكرا جزيال على   
واػبَت، وال يفوت عن رجائي أن ينف  ىذه البحث اعبامعي للباحثة وسائر القراء. العلم 

 آمن يا رب العاؼبُت. 
 
 

 
 م ٕٕٓٓمايو ٘ريرا دباالنج،رب

 ةالباحث
 
 

 فيااوليا صرهبي أ
 ٕٖٗٓٓٔٙٔرقم القيد : 
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 لص البحثمستخ
" ص ليايلأرخالقصَتة " ةالقص ؾبموعة، الصراع االجتماعي يف ٕٖٗٓٓٔٙٔ، ٕٕٓٓ،فيااوليا صريجي أ
( ، يةاالجتماع اللغة )دراسة علم  Lewis Alfred Coserلويس ألفريد كوسر بنظريةيوسف إدريس ل

موالنا مالك إبراىيم إسالمية جامعة ، قسم اللغة العربية وآداهبا ، كلية العلوم اإلنسانية ،  البحث العلمي
  ماالنج . اغبكومية

 اؼباجستَت: عبد الرضبن، المشرف
  قصَتة ،لويس ألفريد كوسر ةقصأدب، صراع، : الكلمات المفتاحية

 

علم اجتماع ىو دراسة العالقة بُت اسأدب واجملتم . يف اغبياة االجتماعية، الصراع أمر شائ . الصراع 
. َتف ، ركن، أو تدمَت الطرف اؼبعارضاالجتماعي ىو تفاعل اجتماعي وبدث بُت شخصُت أو أكثر يهدفون ل

 عنوانًا ٕٔ على القصَتة القصص من اجملموعة ىذه ربتوي، وبُت اجملموعات.شخصعادة ما وبدث الصراع بُت 
، البسطاء الناس، اعبميل اؼبصري القرية يف اغبياة عن وبكي الذي. إدريس يوسف اظبو عظيم شخص ابتكرىا
، مريض، خادم، مزارع ىي القصة يف الرئيسية الشخصية. اغبياة ومعٌت اغبياة يف هبدون وما واعبياع الفقراء حياة
 .وغَتىم، بالدم متربع، فبرضة، متجر صاحب، قبار، مسافر، طبيب، حارس، يتيم

 ؾبموعة القصص القصَتة يف وبدث الذي االجتماعي الصراع شكل لوصف ىي ىذا البحث أىداف
 البيانات مصادر. الكيفي ىذا البحث يف اؼبستخدم البحث من النوع ىذا. الصراع أسباب ومعرفة" ليايل أرحص "

ؾبموعة  ىي ىذا البحث يف اسأساسية البيانات. والثانوية اسأولية البيانات مصادر ىي ىذا البحث يف اؼبستخدمة
، االجتماعي الصراع كتب ىي اؼبستخدمة الثانوية البيانات أن حُت يف"، ليايل أرحص " بعنوان القصص القصَتة

 القراءة طرق ىي البحث ىذا يف البيانات صب  طرق. كوسر ألفريد لويس االجتماعي بالصراع اؼبتعلقة واجملالت
 ٗ توجد حيث، وىوبرمان مايلز نظرية ىذا البحث يف الواردة البيانات ربليل طريقة تستخدم. اؼبالحظات وكتابة
 .النتائج استخالص، البيانات عرض، البيانات تقليل، البيانات صب : مراحل

 تشمل. الواقعي غَت الصراع( ٕ، )الواقعي الصراع( ٔ: )ونبا الصراع من نوعان ىناك البحث ىذا نتائج
 من وصبالن، اعبنسي التحرش من وجزء، اؼبعاملة سوء من وصبلتان، إذالل أحكام ٛ: يلي ما الظاىرية الصراعات

 جزء منو ، للعنف صبلتان: يلي ما الواقعي غَت الصراعات تشمل. التهديد من وجزء، اعبرائم من ومرتان، اػبيانة
 ٙ، فردية أنبية ذات عوامل ٜ: منها عوامل ٗ للصراع اؼبسببة العوامل وجدت بينما. ازدراء من وجزء، للخيانة
 .معارضة عوامل ٖ، اجتماعية عوامل ٕ، اقتصادية عوامل
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ABSTRACT 
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Sociology of literature is the study of the relationship between literature and society. In 

social life, conflict is a common thing. Social conflict is a social interaction that occurs between 

two or more people whose aim is to get rid of, corner, or even destroy the opposite party. Conflict 

usually occurs between individuals, and between groups. 

This collection of short stories has 21 titles created by a great person named Yusuf Idris. 

Which tells about life in the beautiful Egyptian countryside, simple people, the lives of the poor 

and hungry and what they find in life and the meaning of life. The main character of the story is a 

farmer, servant, patient, orphan, guard, doctor, traveler, carpenter, shopkeeper, nurse, blood donor, 

and others. 

This study aims to describe the form of social conflict that occurs in a collection of short 

stories "Arkhs Layali" and find out the causes of a conflict. The type of research used in this study 

is qualitative. Data sources used in this study are primary and secondary data sources. The primary 

data in this study is a collection of short stories entitled "Arkhs Layali", while secondary data used 

are social conflict books, journals related to Lewis Alfred Coser's social conflict. Data collection 

techniques in this research are reading and note taking techniques. The data analysis technique 

contained in this study uses the perspective of Miles and Huberman, in which there are 4 stages: 

data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. 

The results of this study there are 2 forms of conflict, namely: (1) realistic conflict, (2) 

non-realistic conflict. Realistic conflicts include: 8 sentences of humiliation, 2 sentences of 

mistreatment, 1 sentence of sexual harassment, 2 sentences of betrayal, 2 times of crime, 1 

sentence of threat. Non-realistic conflicts include: 2 sentences of violence, 1 sentence of betrayal, 

1 sentence of contempt. While the factors causing conflict I found 4 factors including: 9 factors of 

individual interest, 6 economic factors, 2 social factors, 3 factors of dissent. 
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Sosiologi sastra merupakan ilmu yang mengkaji tentang hubungan antara karya sastra 

dengan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, konflik adalah hal yang sering terjadi. 

Konflik sosial merupakan interaksi sosial yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bertujuan 

untuk menyingkirkan, memojokkan, atau bahkan menghancurkan pihak lawan. Konflik biasanya 

terjadi antar individu, maupun antar kelompok.  

Kumpulan cerpen ini memiliki 21 judul hasil karya orang hebat bernama yusuf idris.  

Yang menceritakan tentang kehidupan di pedesaan mesir yang indah, orang-orang sederhana, 

kehidupan orang miskin dan kelaparan dan apa yang mereka temukan dalam kehidupan serta 

makna kehidupan. Tokoh utama dari cerita merupakan seorang petani, pelayan, pasien, yatim 

piatu, penjaga, dokter, musafir, tukang kayu, penjaga toko, perawat, donor darah, dan lainnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk konflik sosial yang terjadi dalam 

kumpulan cerpen “Arkhs Layali” serta mengetahui penyebab-penyebab terjadinya sebuah konflik. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini 

yaitu kumpulan cerpen berjudul “Arkhs Layali”, sedangkan Data sekunder yang digunakan yaitu 

buku-buku konflik sosial, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan konflik sosial Lewis Alfred Coser. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik baca dan catat. Teknik analisis data 

yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan prespektif Miles dan Huberman yang mana 

terdapat 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini terdapat 2 bentuk konflik yaitu : (1) konflik realistis, (2) konflik 

non realistis. Konflik realistis meliputi: 8 kalimat penghinaan, 2 kalimat penganiayaan, 1 kalimat 

pelecehan seksual, 2 kalimat penghianatan, 2 kaliamt kejahatan, 1 kalimat ancaman. Sedang 

konflik non realistis meliputi: 2 kalimat kekerasan, 1 kalimat penghianatan, 1 kalimat penghinaan. 

Sedangkan faktor penyebab konflik saya menemukan 4 faktor diantaranya: 9 faktor kepentingan 

individu, 6 faktor ekonomi, 2 faktor sosial, 3 faktor perbedaan pendapat.  
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 الباب األول

 مقدمة

 ليفة البحثخأ. 

 نشأت .لديو البحث ونتائجاسأديب  ياةغب وصف ىي اسأدبية اسأعمال
 ربدث اليت اجملتم  يف اغبياة ظاىرة من اسأديب اكتسبها اليت اػبربة من اسأدبية اسأعمال

 قيمة لتوليد أداة اسأدبية اسأعمال يف اللغة تصبح. دبيةاسأ عمالاسأ شكل يفتكتب و 
. لقرائها اؼبعلومات من ـبتلفة أنواع نقل على قادرة ،للتواصل وسيلةسوى ال ،صبالية
 ،ٕٗٔٓ ،وآخرون مةاستقا) اسأديب العمل ىذا يف استخداًما اسأكثر الكائن ىو اجملتم 

 (.ٕ-ٔ ص

 ىو الصراع يثَت اوفب. االجتماعية اغبياة يفشائ  عادة  كان الصراع ىو أمر
 أيًضا تسبب النادرة االقتصادية فاؼبوارد ،فحسب ذلك وليس ،ةوالقو  رآءاسأ اختالف
أيضا  سيؤدي وىذا .اػباصة أىدافهم ربقيق على يتنافسون الذين الناس بُت اؼبنافسة

 (.ٜ٘ ص ،ٕٕٔٓ ،ويراوان) الصراع إىل

 يف الريفيُت اؼبصريُت حياة توصف ،ليايل أرحص القصَتةالقصص  ؾبموعة يف
أن  القصَتة القصة يف وروى. جوًعا وعاشوا فقَتة بسيطة كانت اليت القدًن رالعص
 للذىاب دعي يوم ذات. والديو م  صردب قرية يف يعيش الكرًن عبد اظبو صيبىناك 

ذلك الصيب عن  غادر الصالة بدأت عندما ولكن ،للصالة والديو م  اؼبسجد إىل
 ايدىذلك الصيب  سحب مث ،امرأة ىناك إذا .صغَت زقاق يف وتوقف هربف ،اؼبسجد

 فعلو ما وىذا ،السرقة مثل أخرى منوعةاؼب شياءاسأب قامأنو  كما. باسأمل شعرت حىت
 اقتصادية ظروف يف يتولد الذين والديو على والكراىية اسأمل خبيبة الشعور بسبب فقط
 .صعبة
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على  بعضهم يعارض شخص من أكثر ويشرك مستمرة عملية الصراع يعد
 ؽبدم ولكن ،فقط اغبياة على ظيكون للحف الصراع ليسو . بالعنف التهديد م  البعض

 علىالداعمة  العوامل تؤثر. أيًضا معارضُت يعتربون الذين اسأشخاص أو اعبماعات
 واالختالفات ،وفلسفة اغبياة اؼبعتقدات يف االختالفات ذلك يف دبا ،الصراع حدوث
 عملية ىي الصراعب اؼبسماة االجتماعية العملية. اسأمور يف واالختالفات ،الثقافية
 ناحية من ولكن. ادةاغبو  صعبةال نشطةاسأ م  اسأحيان من كثَت يف ربدث انفصالية
 وزيادة ،اؼبناقشة يف دار الذي الصراع وىو ،إهبايب تأثَت لو الصراع ىذا فإن ،أخرى

 (.ٛٗص  ،ٕٙٓٓ ،نرووكو) اجملموعة داخل والشعور الداخلي التضامن

 السلطة دبركز اؼبتعلقة اؼبطالبات أو القيم حول النزاع ىو الصراع إن لويس قال
 اؼبطلوبة السل  على اغبصول اؼبتنازعة اسأطراف تنوي ال حيث ،الثروة ومصادر وقوهتا

 وال ،التفاعل يف للغاية مهم عنصر الصراع. خصومها دمهت أو أيًضا تضر بل ،فحسب
 أن للصراع يبكن ،ظاىرةال يف. دائًما جيًدا ليس الصراع ىذا أن أيًضا يقال أن ينبغي
 برتنس) اسأعضاء بُت العالقات وتعزيز اجملموعات استدامة يف كبَت بشكل يساىم

 ،اإلهبابية الوظائف من العديدىناك  صراعلل (.ٕٕٔ-ٕٔٔص  ،ٜ٘ٛٔ نغراىا،و 
 وتسبب زيادة يف االستمرار من التوتر ىذا من  وكذلك ،اجملتم  يف التوتر تقليل إحداىا
 (.ٚٓٔ ص ،ٕٙٓٓ ،خبتيار) العنف

موضوع ك القصَتة القصص من ؾبموعة ت الباحثةأستخدم ،البحث ىذا يف
 والصفحات الكلمات عددمن  كونالىت تت خيايل عمل ىي القصَتة القصة. البحث
 القصَتة القصص ؾبموعة ىذهيف  تحكيو . القطعة احملددة على ووبتوي نسبًيا قصَتًا
 كانت واليت القديبة العصور يف الريفيُت اؼبصريُت حياة ،ليايل أرحص عنوانال ربت

 ىناك القصَتة القصة ىذه فأكثر ،ذلك إىل باإلضافة ،جوًعا وعاشوا فقَتةو  بسيطة
 لبحثل موضوعا الباحثة أن ذبعل ريد، تىذاومن . دبصر الريفي اجملتم  يف الصراعات

 مث بعد .االجتماعي ( للصراعLewis A Coserلويس أ جوسَت ) من حيث نظرية
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 يفللبحث العلمي كما  كاؼبوضوع القصَتة القصص ؾبموعةتتم ىذه  مل ،ذلك
 .سابقةالبحوث ال

 ثحب. أسئلة الب

 وىي: ،أسئلة البخثىناك العديد من  البحث،ىذا يف 
من  إدريس ليوسف "أرحص ليايل"  القصَتة ؾبموعة القصص يف الصراع أنواع ما -ٔ

 وسر؟ لويس أ ك حيث
 أرحص " القصَتة ؾبموعة القصص يفالصراع  حدوث على تؤثر اليت العوامل ما -ٕ

 ؟وسرلويس أ ك من حيث إدريس ليوسف "ليايل

 ج. أهداف البحث

 :يلي ما إىل ىذا البحث فاىدأ
 ليايل أرحص القصَتة ؾبموعة القصص يف االجتماعي الصراع أنواع صفلو  -ٔ

 .إدريس ليوسف
ؾبموعة القصص  يف االجتماعي الصراع حدوث على تؤثر اليت العوامل صفلو  -ٕ

 .وسرلويس أ ك من حيث إدريس يوسفل ليايل أرحص القصَتة

 د. فوائد البحث 

التطبيقية   الفائدةو  النظرية ، وىي الفائدةوالقراء للباحثُت فائدتان ىناك ىذا البحث يف
 :التايلكما 

 النظرية: الفائدة -ٔ
االجتماعي عند  الصراع نظرية فهم على القراء ومساعدة خزانة اؼبعرفة لزيادة (ٔ

 .لويس أ جوسر
 .االجتماعي الصراع نظريةحول  التحليل ًتقيةل (ٕ
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 التطبيقية: الفائدة -ٕ
 السابقة  البحوثم   كمقارنة (ٔ
 .االجتماعي للصراع لويس أ جوسر نظرية لىع خزانة اؼبعرفة لزيادة (ٕ

 ه. تحديد البحث

 تبحثس اليت اؼبسئلة تكون الكي ثموضوع البح تقييدىو ل ربديد البحث
 ،القصَتة للقصة عنوانًا ٕٔ ىناك ليايل أرحص القصَتة ؾبموعة القصص يفواسعة،
 ،ليايل أرحص بعنوان قصَتة قصة ثالثالباحثة  ناقشتالبحث س ىذا يف حبيث
 ليوسف ليايل أرحص بعنوان ؾبموعة القصص القصَتة يف ربتوى اليت اؼباشي، مظلوم
 .إدريس

 و. توضيح المصطلحات

 :ىي ىذا البحث يف اؼبصطلحات توضيح
 اليت الشائعة واؼبظاىر اسأفكار أنواع بسبب وبدث تالف الذىخاال ىو الصراع (1

 مثل ختلفةاؼب نطاقاتال على اتالصراع ربدث أن يبكن.الطرفُت بُت دثرب
 اجملموعات بُت والصراعات ،اعبماعات بُت والصراعات ،الناس بُت الصراعات

 (.٘-ٗ ص ،ٜٕٓٓ ،انسوس) البلدان بُت الصراعات وكذلك ،والبلد
 قبل من إنشاؤىا مت اليت ،رئيسية فكرة لديها قصَتة حكاية ىي القصَتة القصة (0

 القارئ روح عن واحًدا انطباًعا يعطي فقط خيايل أنو أو اختربه ما حول الكاتب
 (. ٖٔ ص ،ٕٛٔٓ نريت،)

 
 السابقة  الدراساتز. 

 الدوريات شكل تستعمل الباحثة البحوث السابقة يف ،ىذا البحث يف
 :كما تعرف الباحثة، وىياالجتماعي   الصراع نظرية ناقشت اليت لبحث العلميوا
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 فيلم يف االجتماعي الصراع عنوانربت ال ٜٕٔٓ عاملل عزيزي حنيف ؿبمد -ٔ
البحث  ىذا(.دارندوف لرالف اسأديب االجتماع علم دراسة) علي امتغب" عمر"

، االجتماعي الصراع أنواع ىذا البحث ؿبتويات توضح. يالكيف البحث ىي
 ىذا يف اؼبعروضة الصراع أنواع.علي امتغب عمر فيلم يف االجتماعي الصراع سبب
 اجملموعات بُت والصراعات العرقية والصراعات الشخصية الصراعات ىي الفيلم

 .الدولية والصراعات
 القصة يف االجتماعي الصراع ربليل عنوانربت  ٜٕٔٓ اؽبدى حسن نور ؿبمد -ٕ

لويس أ   اسأديب االجتماع علم مدخل) الكيالين لنجيب" الزفاف ليالت" القصَتة
ىذا  ؿبتويات. وصفيال يالبحث الكيفىي  اؼبستخدم البحث نوع(. كوسر
 وأسباب السريعة االستجابة يف تضمينها اليت الصراعات أنواع ىي البحث
 صراعاتال ىناك القصَتة القصة يف الواردة االجتماعية الصراعات أنواع. الصراع
 والصراعات( الصراع الظاىري بالنفسي والصراع الظاىري بُت اسأفراد) يةالظاىر 

 .ةالظاىري غَت االجتماعية
 االجتماعي الصراع عنوانربت ال ٕٔٔٓكسوما دويكا فراىسيت إنداه يف عام  -ٖ

ىذا  نوع(. سوينجوود النسأ اسأديب االجتماع علم نظرية دراسة" )عمر" فيلم يف
 يف ربدث اليت الصراعات تصف ىذا البحث يف. يالكيف البحث البحث ىو

 إىل للوصول الرئيسية الشخصية صراع عن الفيلم ىذا يروي. وأسبابو عمر فيلم
 .لو صديق أفضل خيانة بسبب يتأمل نفسو ليجعل حبو

 الدراما يف االجتماعي الصراع عنوانربت ال ٕٛٔٓاسأحوان عفيف يف عام  -ٗ
 لويس اسأديب جتماعاال علم يف دراسة) باقطسَت أضبد عليل اؼبزاد يف امربوثرية

 على ىذا البحث ربتوي. يالكيف البحث البحث ىوىذا  نوع(. كوسر يدالفت
 اعبماعات بُت االجتماعية والصراعات اسأفراد بُت االجتماعية الصراعات
 وجود وىي ،باتقصَت أضبد علي اؼبزاد يف امربوثرية الدراما يف الصراعات وأسباب

 .اسأمور يف واالختالفات الثقافية واالختالفات ومعتقداهتم أسسهم يف اختالفات
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ىذا  يف تشابو. سابقةال البحوث م  واختالف تشابو توجد ىذا البحث يف
 بينما. ة أي أن كالنبا يستعمل نظرية الصراع االجتماعيالسابق البحوث م  البحث
 يف أستخدمو الذي الشيء فحصي مل ،واؼبوضوع نظريةال يف االختالف يكمن

  .سابقةال البحوث

 ح. منهج البحث

 مدخل: الباحثة وىي هاتأستخدم اؼبباحث الىت أنواع ىناك ،ىذا البحث يف
 البيانات صحة من التفتيش طرقو  البيانات صب  طرقو  البيانات ومصادر البحث

 :ليالباحثة فيما ي شرحهاتس واليت. البيانات ربليل طرقو 

 البحث  نوع -ٔ
ىذا  هتدف. كيفي حبث ىو ىذا البحث يف اؼبستخدم البحث مدخل

 ليايل أرحص القصَتة ؾبموعة القصص يف الواردة الصراع أنواع ربديد إىل البحث
 على لحصولل دراسة ىو كيفيال البحث. الصراع عوامل وكذلك إدريس يوسفل

حسابات  شكل يف ال أو اإلحصائية اإلجراءات خالل من البيانات نتائج
 عالقة لو كيفيالىو البحث  البحث ىذا (. نوعٛ، ص. ٕ٘ٔٓ، ا)سوغَتط

 اللغة إىل تُرصبت اليت الثقافية اسأشياء ىي ما ،باسأرقام وليس ،بالكلمات أكرب
 (.ٖٚٚ ص ،ٕٓٔٓ ،راتنا) وكتابياً  شفهياً 

 قراءةالو  اؼبكتبةمن  بيانات صب  بطريقة متعلق نشاط ىو  اؼبكتيب البحث
 ،اسأدبيات دراسة يف. (ٖ، ص. ٕٛٓٓ)زد،  البحث وادؼب عاعبةواؼب الكتابةو 
 مضطرة ليسوا الباحثة أن يعٍت فبا ، اعباىزة النصوص م  مباشرة الباحثة تعاملت

 تاجرب لذلك ،اؼبيدان إىل مباشرة الذىاب عليهم ليس أو مكان أي إىل للذىاب
 .البحث إلجراء فقط الكتب إىل الباحثة
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 مصادر البيانات -ٕ
 ،جزأين من ىذا البحث يف عليها اغبصول مت اليت البيانات مصادر تتكون

 االثنُت تفسَتات. الثانوية البيانات ومصادر اسأولية البيانات مصادر من وتتألف
 :التايل النحو على

 مصادر البيانات اسأساسي( أ
 الباحثة هاتصبع اليت البيانات مصادر ىي اسأساسي البيانات مصادر

 أما (ٓٚ، ص ٕٓٔٓ)سيسوانطورا، يطة وسال بدون اؼبصدر من مباشرة
 ليايل أرحص القصَتة القصة ىي ىذا البحث يف اسأساسي البيانات مصدر

 .إدريس يوسفل بعنوان القصة أرحص ليايل، ومظلوم، واؼباشي
 مصادر البيانات الثانوية( ب

 غَت بشكل عليها لربص اليت البيانات ىي الثانوية البيانات مصادر
 تشمل. (ٔٚ، ص ٕٓٔٓ)سيسوانتورا،  الوسيطة خالل من أو مباشر
 الصراع ربليل( ٔ) بعنوان الدوريات ىذا البحث يف الثانوية البيانات مصادر

 بقلم تارجويو بقلم" اغبب يعاقب ال عندما" القصَتة القصة يف االجتماعي
 ونأ ي سوىريو  بواسطة سَتة رواية يف االجتماعي الصراع( ٕ) ،ماىريتا ويتي

 القصص ؾبموعة يف االجتماعي الصراع (ٖوكتبو داسي تري ستياويت، )
وكتبو فربي  رغدي من قصَتة خشبية قصص والرجال للنساء ةالقصَت 
 ظاىرةال ر،اوردي حبتيل القدًن االجتماع علم بعنوان كتاب. ىرزادك

 .ااكو بوديرط بقلم اسأوبئة علم يف مقدمة ،ك. برتينس بقلم ةاالجتماعي
   البياناتطريقة صب -ٖ

 عليو اغبصول مت الذي الكائن علىيوافق  ىذا البحث يف البيانات صب  طريقة
 البيانات صب  طريقة. إدريس ليوسف ليايل أرحص القصَتة  القصص سلسلة من
 يف اؼبسئلة لشرح فهومةاؼب النظرية إىل تستند بيانات على للحصول طرق ىي

 واؼبقابالت االستطالعات خالل من طريقةال هبذه القيام يبكن. البحث



8 
 

 

 يف الفحص ىذا يكون أن يبكن. االمتحانات أو واالستبيانات واؼبالحظات
. (ٜٖ, ص ٖٕٓٓ، ابصرية )بوديرط ظبعية أو صوتية اتكتابة أو قراءات شكل

. اؼبالحظات الكتابةو  القراءة أسلوب ىذا البحث يف الباحثة تاستخدم
 :يلي كما ىي اؼبتخذة اػبطوات

 قراءةال طريقة( أ
 ؿبتويات لفهم هبا القيام مت اليت اؼبتعمقة القراءة أنشطة وىي القراءة طريقة

 للخطوات بالنسبة ( أمإٓ، ص ٕٙٓٓ)كوظبيادي،  كامل بشكل القراءة
 :فهي
 .إدريس ليوسف ليايل أرحص القصَتة القصة الباحثة قرأت (ٔ
 أجل من إدريس يوسفل ليايل أرحص القصَتة القصة قراءة الباحثة تكرر (ٕ

 .القصَتة القصة ؿبتويات فهم
 كتابةطريقة ال( ب

 ىذه. كتابةطريقة الذا البحث أجرت الباحثة يف ى الكلمات قراءة بعد
 حول الباحثة اهتطور  اليت بالنظرية يتعلق موضوع لكتابة طريقة طريقة ىي
 تقام ،قراءة بعد. للغاية مرنة طريقةال ىذه استخدام. البحث موضوع
( ٕٗٔ ص ،ٕٗٔٓ ،ؿبمد) صحيحةال بياناتال لتقدًن كتابةبالالباحثة 
 :ىيالباحثة  هاتعمل اليت واػبطوات

 اؼبتعلقة النقاط كتابةب وذلك ،اؼبالحظات كتابة طريقةب ةالباحث قومت( ٔ
 اؼبالحظات دفًت يف بالنظرية

 البحث دبوضوع اؼبرتبطة بالنظرية النقاط ترتبط ،اؼبالحظات كتابة بعد( ٕ
 اؼبعلومات صبي  لخصتالباحثة  ىو بو القيام مت الذي التايل النشاط مث( ٖ

 .ىذا البحث يف البيانات صب  طرق يف هبا القيام مت اليت
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 طريقة تصديق البيانات -ٗ
 عليها اغبصول مت اليت البيانات تكون حبيث البيانات صحة طرق استخدام 

 تربير يبكن حبيث ،اؼبوجودة البيانات يف اػبطأ مستوى وتقليل حًقا موضوعية
 خالل من ،لبياناتل الصالحية طريقة على يطلق أن يبكن. ىذا البحث نتائج
 من التحقق طرق. حًقا وموثوقة صاغبة عليها اغبصول مت اليت البيانات أن التأكد

 اسأولية البيانات دقة لتحديد دراسة يف البيانات صحة إىل اغباجة وىي ،البيانات
 :ثالثة إىل البيانات صحة من التحقق طريقة تنقسم(. ٓ٘ ص ،ٕٛٔٓ ،فريد)
 اؼبثابرة زيادة. أ

 خالل من البيانات يف الثقة درجة الختبار طريقة ىو اؼبثابرة ترقية
 نيل يبكننا ،طريقةال ىذه خالل من ،ومستمرة دقيقة مالحظات إجراء

 اليت القضايا أو اؼبسئلةب الوثيقة الصلة ذات اؼبواقف يف والعناصر اػبصائص
 اؼبتخذة للخطوات بالنسبة أما( ٛٔٔ ص ،ٕٛٔٓ وجايا،) عنها نبحث
 :كالتايل توصف فسوف

 .االجتماعي صراعلل كوسر لويس نظريةب اؼبتعلقة اجملالت الباحثة قرأت( ٔ
 .االجتماعي صراعلل كوسر لويس نظرية فهموت الباحثة قرأت( ٕ
 .عليها اغبصول مت اليت واجملالت اؼبوجودة النظريات بُت ةالباحث ربطت( ٖ
  تثليثطريقة ال. ب

 شيًئا تستخدم البيانات صحة من للتحقق طريقة ىي التثليث طريقة
 ىناك(. ٘ٗٔ، ص ٕٛٔٓ ،دوي) كمقارنة للتحقق البيانات خارج من

 :التثليث طرق من أنواع أربعة
 مصادر من البيانات نيل إىلالباحثة  تاجرب طريقةال ىذه يف ،البيانات تثليث( أ

 شكل يف اؼبستخدمة اؼبصادر تكونو . البيانات صحة الختبار أخرى
 أو تشابوال أوجو لديهم الذين اآلخرين أو البحوث العلمية أو الدوريات
 .التقريب
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 أخرى بيانات صب  للباحثةة يبكن ،طريقةال ىذه باستخدام ،الطرق تثليث( ب
 مثل ،اسأخرى البيانات صب  طرق باستخدام اسأولية للبيانات وفًقا

 .اؼبقابالت
 نظريات استخدام للباحثة يبكن طريقةال ىذه باستخدام ،النظريات تثليث( ج

 أقل الطريقة ىذه فإن ،ذلك وم . باسأدب مرتبطة تزال ال ولكنها أخرى
 على اغبصول الباحثة على الصعب من ذبعل سأهنا لالستخدام مالءمة
 .ثانوية بيانات

 على للحصولالباحثة  جهد فإن ،طريقةال ىذه باستخدام ،الباحثُت تثليث( د
 يف اسأخرى البحث خدمات من االستفادة خالل من البيانات صحة
 يف ال أم اؼبعنيُت اسأشخاص سواء ،البيانات موثوقية مستوى من التحقق
 : :التايل النحو على ىو الشرح فإن ،للخطوات بالنسبة أما ،البحث حالة
 إىل االنتباه خالل من ،بالنظرية الصلة ذات اجملالت عن الباحثة بحثت( ٔ

 .ىذا البحث يف فحصهاوف تس اليت الرئيسية الكلمات
 الصراع نظرية فهموتالباحثة  قرأت ،اسأوىل النقطة يف النشاط إجراء بعد( ٕ

 .االجتماعي
 مث ،السابقة البحوث م  عليها اغبصول مت اليت البيانات ةالباحث قارنت( ٖ

 .الباحثة قبل من اؼبستخدمة النظرية فائدة م  تتوافق اليت البيانات هبد

 اؼبناقشة. ج

 النتائج أو اؼبؤقتة النتائج عن الكشف خالل من اؼبناقشة طريقة إجراء 
 الزمالء م  تكون أن يبكن مناقشات شكل يف عليها كبصل اليت النهائية
 :ىي اػبطوات(. ٗٚ ص ،ٕٛٔٓ ،كرستنط) الباحثُت

 اؼبعرفة نفس على اغبصول ىو ذلك من والغرض ،اسأقران م  الباحثة تم ذب( أ
 بدأت ،البيانات على اغبصول وبعد ،البحث يف اؼبستخدمة واسأشياء بالنظريات
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 ربط مث ،الكتابة ؾبال يف واػبربة الكفاءة ذوي اسأقران م  اؼبناقشة يف الباحثة
 بالصراع مرتبط اؼبناقشة موضوع. ةالباحث ستخدمهات اليت بالنظرية اؼبعلومات
 .االجتماعي

 اؼبشرف م الباحثة  تشاور. وفهمو البحث عن اؼبسؤولُت اػبرباء م  ناقش( ب
 بالنظرية البحث موضوع مالئمة ومدى صحيح بشكل الكتابة كيفية حول

 .ىذا البحث يف للدراسة اؼبستخدمة

 البيانات ربليل طريقة( ٘

 مث وأولية ثانوية بيانات شكل يف البيانات صب  ىي البيانات ربليل طريقة
 ربليل( ٛٔ ،صٜٕٔٓفريبدي، ) كيفي بشكل وربليلها البيانات معاعبة تتم

 ،الباحثة ستم ت سوف. البيانات وذبمي  اؼبنتظم البحث عملية ىو البيانات
 اغبصول مت. اؼبوجودة النظريات م  ويتكيفوهنا الكلمات على عالمات ويضعون

 ربليل يف وىوبرمان مايلز نظرية من اؼبستخدمة البيانات ربليل طريقة على
 من ؾبموعات أرب  يف البيانات ربليل تركيبات وىوبرمن مايلز يقدم. البيانات
 :ذلك يف دبا ،البعض بعضها م  اؼبًتابطة اسأنشطة

 اؼبالحظات صبي  جبم الباحثة  قومت ،النشاط ىذا يف وربديداً  ،البيانات صب . أ
 صب  وقت حسب وترتيبها اؼبسئلة حسب فرزىا مث ،اؼبكتوبة واؼبستندات

 والدقيقة اؼبرغوبة البيانات إلنتاج مستمر بشكل البيانات صب  .البيانات
 :التايلمثل  اػبطوات(. ٙٔص  ،ٕٛٔٓ ىرمناويت،)

 القصَتة القصص من ؾبموعة شكل يف اسأشياء الباحثة قرأت( ٔ

 االجتماعي الصراع بنظرية اؼبتعلقة البيانات الباحثة صنفت( ٕ

 فرزىا مت اليت البيانات الباحثة م ذب( ٖ
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 الختيار عامة تزال ال اليت البيانات اختيار عملية ىو البيانات زبفيض. ب
 عن احبث ،اؼبهمة اسأمور على بالًتكيز. الصلة ذات/ الرئيسية البيانات

 أي ،ـبتلفة بطرق البيانات تقليل أن يبكن. الوصف تستحق اليت اؼبوضوعات
 من التقليل ىذا يف. البيانات أنبية مراعاة م  ،الدقيق االختيار طريق عن

 االجتماعي الصراع دبوضوع تتعلق بيانات ىي اؼبختارة البيانات ،البيانات
 :كالتايل اػبطوات(. ٚٔ-ٙٔص  ،ٕٛٔٓ ىرمناويت،) فقط

 .عليها اغبصول مت اليت البيانات بتجمي الباحثة  قومت البيانات صب  بعد( ٔ

 االجتماعي الصراع بنظرية البيانات ربط الباحثة دتع( ٕ

 .اؼبطلوبة غَت البيانات الباحثة لتعل( ٖ

 ملخصات عمل خالل من السردية اؼبعلومات تطوير أي ،البيانات عرض. ج
 ىو البيانات عرض. اؼبوضوع على التعرف يبكن حبيث نهجيةاؼبو  وصفيةال

 العناصر من لكل ،رمزي بشكل سواء ،عٌتاؼب إلعطاء وعملية ،تفسَتال عملية
 :ىي اػبطوات(. ٚٔص  ،ٕٛٔٓ ىرمناويت،) واجملموع

 الصراع بنظرية اؼبتعلقة اعبمل/ الكلمات وفرز بتحديد الباحثة قومت( ٔ
 .االجتماعي

 .اؼبوضوع حسب البيانات ةالباحث م ذب( ٕ

 .جداول شكل يف ربديدىا مت اليت البيانات بعمل ةالباحث قومت( ٖ

 ربليل نتائج إىل زبلص اليت االستنتاجات من التحقق أو االستنتاج سحب. د
(. ٖ٘ٔ ص ،ٕٓٔٓ ،راكو) ـبتلفة مصادر من اؼبستخدمة النظريات استخدام

 ،االقًتاحات دراسة يف استخالصها مت اليت االستنتاجات تضمُت ما عادة
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(. ٖٔٔ ص ،ٕٓٔٓ ،راتنا) بالبحث صلة ذات عالقة ؽبا معينة وأجزاء
 :كالتايل اػبطوات

 .االجتماعي الصراع نظرية قراءة ةالباحث دتع( ٔ

 .ويسجلها االجتماعي الصراع نظرية أنواع ةالباحث ددرب( ٕ

 الصراع نظرية على ربتوي اليت اعبمل عدد ةالباحث سبرب ،التحديد بعد( ٖ
 .االجتماعي

 .اعبدول يف عليها اغبصول مت اليت البيانات ةالباحث تتمزب( ٗ
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 ياألدب يجتماعاال علم -أ 

 فرنسيال فيلسوفال قبل منىو  مرة سأول االجتماع علم كلمة استخدام
" صديق" يعٍت الذي socius الالتيٍت من االجتماع علم يأيت. ٜٖٛٔ عام يف
 عن العلم يعٍت االجتماع علم إذن". علمال" تعٍت اليت logos اليونانية اللغةو 

 البشرية اغبياة دور سأن البشري السلوك فهم ىي االجتماع علم وظيفة. اجملتم 
 (.ٕٔ-ٛٔص.  ،ٕٔٔٓ ،وىيونعتياس و سنتوسا) االجتماعية باغبياة بشدة يتأثر

 هايصادف اليت االجتماعية اغبياة لشرح اؼبستخدم العلم ىو االجتماع علم
 اسأفراد بُت العالقات وكذلك اجملتم حول  االجتماع علم يدرس. اجملتم 

 يبكن(. ٙٓٔ-٘ٓٔ ص ،ٕٙٓٓ ،هبتيار) اجملتم  ىذا يف ربدث اليت واجملموعات
 دراستو موضوع يتضمن الذي اجملتم  حياة علم ىو االجتماع علم أن االستنتاج
 يظهر الذي االجتماعي والسلوك ،االجتماعية والتعاريف ،االجتماعية اغبقائق
 الذين اسأشخاص من ؾبموعة ىو واجملتم . اجملتم  يف االجتماعي التفاعل
 ربكم وقواعد وقوانُت وقواعد عادات ولديهم ،البعض على بعضهم يتفاعلون
 (.ٗ ص ،ٕٕٔٓ ،كرنياون) الناس صبي  سلوك

 للجمال اسأديب الفن نقل يتم. صبيلون بشر ابتكره الفن من فرع ىو اسأدب
 اسأدب (Werren and Wellek) وّرن و وّلك يعّرف. اللغوية اإلعالم وسائل خالل من
 يف الرئيسي الشيء. سائدة صبالية قيمة وؽبا متوسطة لغتو خيايل عمل أنو على

 اعبمال مفهوم يُعرَّف. دائًما للقارئ اؼبعٌت اسأدب ينقل. واعبمال القيمة ىو اسأدب
 اللغة وصبال ،اسأدبية اسأعمال يف واؼبوضح اؼبوصوف اغبياة صبال بأنو اسأدب يف

 (.ٕ-ٔص. ،ٕٕٔٓ ،كرنياون) اغبياة ىذه لنقل اؼبستخدمة
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 علم بُت أنو على وبيان متو  اسأديب االجتماع علم أن راتنا استنتج وىكذا
 اؽبدف فإن ،لذا. واجملتم  اإلنسان ونبا ،الشيء نفس ؽبما واسأدب االجتماع
 علم أن حُت يف ،اسأعمال اسأدبية شكل يف العلم ىو اسأديب االجتماع لعلم الرئيسي
 اسأدبية واغبقائق الكتاب منو  اسأدب يف االجتماعية الظواىر لفهم كعلم االجتماع
 (.٘ ص ،ٕٕٔٓ ،كرنياون) والقراء

 االجتماعي الصراع –ب 

 ليس االجتماعية الصراعات ربدث. اغبياة يف شائ ال دثاغب ىو الصراع
 واالحتياجات اسأمور بسبب ولكن ،فقط اجملتم  أفراد يف االختالفات بسبب
 وباول اجتماعية عملية الصراع أن استنتاج يبكن. أيًضا اؼبتضاربة وحىت اؼبختلفة
 الطرف معارضة خالل من أىدافهم ربقيق خالؽبا من اعبماعات أو اسأفراد

 (.ٖٚ-ٖ٘ص. ،ٕٙٓٓ ،سورسا) عنف أو هتديدات ويصاحبها اؼبعارض

 كوسر ألفريد  لويس حسب الصراع -1

 ٖٜٔٔ نوفمرب ٕٚ يف أؼبانيا برلُت يف كوسر ألفريد  لويس ولد
 إىل كوسر ىرب. االجتماعية اغبركة إىل انضم مث. يهودية برجوازية لعائلة
 يف نشطًا كان ،ذلك إىل باإلضافة. غريبة وظائف يف وعمل باريس

 ،الراديكالية اعبماعات من العديد إىل وانضم أيًضا االجتماعية اغبركات
 ،فعغرا ")The Spark " اؼبسماة الًتوتسكية اؼبنظمة إىل باإلضافة
 (.ٗٔ ص ،ٕ٘ٔٓ

 ليصبح ٖٜٙٔ عام يف أفضل وظيفة على أخَتًا كوسر حصل
 االجتماع علم يف طالًبا أصبح كما. اسأمريكية السمسرة لشركات قبًما

. طفلُت م  وبارك لوب روز من تزوج ٕٜٗٔ عام يف. السوربون جبامعة
 منصًبا كوسر قبل ،ٜٛٗٔ عام يف بالضبط ذلك من سنوات ٙ بعد

 كطالب دراستو إكمال بعد شيكاغو جبامعة جتماعيةاال علومال كمدرس
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 يف أيًضا متجنًسا مواطًنا أصبح العام ىذا. كولومبيا جبامعة عليا دراسات
 (.٘ٔ. ص ،ٕ٘ٔٓ ،فعغرا) اؼبتحدة الواليات

 دراستو ؼبواصلة كولومبيا جامعة إىل كوسر عاد ٜٓ٘ٔ عام يف
 ٜٔ٘ٔ عام من سابق وقت يف. ٜٗ٘ٔ عام يف الدكتوراه على وحصل
 نشر. االجتماع علم كأستاذ مث كمحاضر والثام يف برانديز جامعة سألتو
 االجتماعي الصراع وظيفة عنوان ربت ٜٙ٘ٔ عام اسأول كتابو كوسر
 أصبح ،برانديز يف عاًما ٕٓ وبعد ،الدكتوراه رسالة نتيجة كان الذي
 بروك ستوين يف نيويورك والية امعةجب االجتماع علميف  اأستاذ كوسر

 علم يف متميزًا أستاًذا تعيينو مت. ٜٚٛٔ عام يف( نيويورك والية جامعة)
 االجتماع علم يف مساعد وأستاذ نيويورك والية جبامعة الفخري االجتماع

 تاريخال: مثل كتبو نشر واصل الوقت ىذا خالل. بوسطن كلية يف
 خالل من االجتماع علم ،(ٜ٘ٙٔ) فكاراسأ رجال ،(ٜٚ٘ٔ) نقديال

 الشوك عشب من فنةاغب ،(ٜٗٚٔ) الطماع عهداؼب ،(ٕٜٚٔ) اسأدب
 ٛ يف عاًما ٜٛ يناىز عمر عن الحق وقت يف كوسرتويف   مث(. ٜٛٛٔ)

-٘ٔ ص ،ٕ٘ٔٓ ،فعغرا) ماساتشوستس ،كامربيدج يف ٖٕٓٓ يونيو
ٔٙ.) 

 الذي االجتماع علم بعامل ليتص كوسر كان ،عاًما ٕٓحوايل 
 وقال(. ٘ٓٔص. ،ٕٚٓٓ ،فلوما) االجتماعية الصراعات على ىو

 إىل يؤدي أن يبكن ولكنو مدمراً  يكون أن هبب ال الصراع إن كوسر
 اؼبطالبات أو القيم حول نزاعال بأنو الصراع يوصف. هبابيةاإل صفاتال

 عليو اؼبتنازع الطرف ينوي ال. الثروة ومصادر والسلطة بالوض  اؼبتعلقة
 حىت أو اسأذى أو الزوايا بل ،فحسب اؼبطلوب العنصر على اغبصول
 أو ،واجملموعات اسأفراد بُت ىذا وبدث أن يبكن. أيًضا خصومو تدمَت
 (.ٖٛ-ٕٛ ص ،ٕٕٔٓ ،وراون) م  اسأخرى اجملموعات بُت حىت
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. البسيط للتفكَت انعكاس ىي كوسر طورىا اليت الصراع نظرية إن
 وظائف تظهر ال اجملتم  يف ربدث اليت الصراعات فإن ،لويس وفقا
 بأن سيميل جورج هبادل. أيًضا إهبابية تأثَتات ؽبا ولكن ،دائًما سلبية
 عملية وأن ،االجتماعي للتفاعل اسأساسية اسأشكال أحد ىو الصراع
. ومعقدة ؽبا حصر ال بطرق التعاون مثل بديلة بأشكال مرتبطة الصراع
 كثَتًا كوسر يهتم مل. كبَتا ليس سيمل و كوسر نظرية بُت الفرق

 العواقب على ذلك من بدالً  ركز ولكنو اؼبعقدة اؼبتبادلة بالعالقات
 ،وراوان) الصراع فيو حدث الذي اسأكرب االجتماعي النظام عن الناشئة
 (.ٕٛ ص ،ٕٕٔٓ

 وغَت الواقعي الصراع ونبا قسمُت إىل الصراع كوسر يقسم
. خاصة دبطالب أمل خيبة من يأيت صراع ىو الواقعي الصراع. الواقعي

 الرغبة يريدون سأهنم اإلضراب م  يتظاىرون الذين اؼبوظفون يعمل ،مثل
 ال صراعات ىي الواقعية غَت النزاعات أن حُت يف. الرواتب زيادة يف

 فإن ،مثل. التوترات زبفيف إىل اغباجة من بل متنافسة أىداف من تنشأ
 ،بولوما( )سانت) اػبارقة العلوم من أملهم خيبة من سينتقمون اسأميُت
 (.ٓٔٔ ص ،ٕٚٓٓ

 أو القائمة االجتماعية النظم على حفظلل طريقة ىو الصراع
 ىو للصراع اإلهبابية الوظيفة لفهم مثال أوضح إن. تعزيزىا أو توحيدىا
 واجملموعات" اجملموعة داخل" اجملموعات بُت بالتنقل اؼبتعلقة اسأمور

-ٖٛ ص ،ٕٕٔٓ ،ويراوان) لويسل شرحها يلي فيما". اجملموعة خارج"
ٛٗ:) 

 زاد إذا الداخلية اجملموعات وتكامل الداخلي التضامن قوة ستزداد( أ
 .اػبارجية اجملموعات م  الصراع مستوى
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 تعزيز يف تساعد أن يبكن النزاع يف اؼبشاركة اجملموعات نزاىة زيادة( ب
 اجملموعات وخاصة ،البيئة يف اسأخرى واجملموعات اجملموعة بُت اغبدود
 .معادية تكون أن وبتمل اليت أو اؼبعادية

 الضغط وزيادة نقسامواال لتسامحل اجملموعة البفاض احتمال ىناك( ج
 .والتوافق التوافق على

 باإلمكان يكن مل إذا اجملموعة يف االكبراف م  التسامح ماسب يعد مل( د
 وضعهم أو طردىم يتم فقد ،الصحيح اؼبسار إىل بالدخول إقناعهم
 .صارم إشراف ربت

 خارجية ؾبموعات م  الصراع بسبب للتهديد اجملموعة تتعرض مل إذا( ى 
 واالرتباك التماسك على القوي الضغط تقليل يتم فقد ،معادية
 .باجملموعة وااللتزام

 وتعزيز الداخلي التماسك تعزيز يف اػبارجي الصراع وظيفة تتمثل
 م  العداء إثارة من اجملموعات تتمكن حىت ،اجملموعة معنويات

 زيادة أو على حفظلل الغرباء م  أعداء وخلق ،اػبارجية اجملموعات
 (.ٗٛ ص ،ٕٕٔٓ ،ويراوان) الداخلي التضامن

 اليت التوترات لتخفيف آلية تطوير يتم ما غالًبا ،ؾبتم  كل يف
 تسمى. سالمتو بسبب للتهديد ككل اؽبيكل يتعرض ال حبيث ،تنشأ
 أن يبكن الصراع بأن كوسر اعًتف. اسأمان صمام كوسر اآللية ىذه

 ىذه تقليل يبكن حىت طرق تطوير هبب ،لذلك. للخطر الوحدة يعرض
 تضمُت هبب. و مؤسسة ىذا اسأمان صمام. زبفيفها حىت أو اؼبخاطر

 ىو ما. ىذا اسأمان صمام يف االجتماعية اؼبؤسسات يف أيًضا شيء كل
 اسأمان صمام فإن ،كوسرل وفًقا. اجملتم  ىو اغبالة ىذه يف للغاية قيم
 شكل يتخذ أن يبكن اجتماعية مؤسسة كونو إىل باإلضافة ىذا
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 توجيو يبكن ال سأنو ،التوتر من تقلل أن يبكن عادات أو أيًضا إجراءات
 من تقلل أن متوتر موقف يف إدخاؽبا يتم اليت للنكات يبكن. الصراع
 قيم على بالفعل ربتوي النكتة أن من الرغم على ،وبدث الذي التوتر
 (.ٙٛ-٘ٛ ص ،ٕٕٔٓ ،ويراوان) حرجة

 السلوك فوق مباشرة تتحرك مل اؽبيكلية العوامل إن كوسر قال
الىت   اجتماعي تفاعل عملية خالل من ذباوزىا مت ولكن ،االجتماعي

 لنظرية يبكن ال. الرئيسي العامل ىو االجتماعي الصراع فيها كان
 ربط يف كوسر يرغب مل. بأكملها الظاىرة تلخيص االجتماعي الصراع

 وتعزيز االجتماعي الصراع مفهوم شرح حاول لكنو ،العامة النظريات
 الصراع يف حدثت اليت للبيانات وفًقا اؼبفهوم ـبطط

 (.ٙٛ،ص.ٕٕٔٓ)ويراوان،االجتماعي

 غَت واؽبياكل للعالقات( سيء) وخلل( جيد) وظيفي ىو الصراع
 إىل االنتباه إىل أكثر يبيل كوسر. ككل االجتماعي النظام يف اؼبلخصة
 على الصراع يصفون الكوسوريُت سأن. اػبلل من بدالً  الوظيفي اعبانب

 ،ٕٕٔٓ ،ويراوان) النادرة باغباالت واالعًتاف القيم أجل من صراع أنو
 (.ٙٛ ص

 الصراع أنواع -0

 ربدث أن يبكن. اغبياة تدخلالىت  اجتماعية ظاىرةىي  الصراع
. اجملموعات م  اسأفراد بُت أو اجملموعات بُت أو اسأفراد بُت الصراعات

-ٓٗص.  ،ٕٙٓٓ ،سورسا) يلي كما ىي االجتماعي الصراع أنواع
ٕٗ:) 
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 اسأشخاص بُت الصراع( أ

 توافق عدم أو اختالف أو تضارب بسبب الصراع ىذا وبدث
 طالبُت ىناك ،مثل. ومصاغبهم أىدافهم عن يدافعون وأخر فرد بُت

 .البعض بعضهما م  شجار يف يتسبب فبا ،امرأة حول يتشاجران

 بُت القبائل الصراع( ب

 عن بعضها اؼبختلفة الثقافات بسبب عادة الصراع ىذا وبدث
 يكون ال قد واحدة قبيلة يف مقدًسا أو جيًدا يعترب الذي الشيء. البعض

. الصراع يسبب أن يبكن ال ىذا مث. اسأخرى للقبائل بالنسبة اغبال ىو
 يف اؼبادوريُت واؼبهاجريُت داياك قبائل بُت النزاعات تعمل ،مثل

 بو يقومون وعمل كواجب ،اؼبادوريُت للمهاجرين بالنسبة ،كاليمانتان
 ىي الغابة فإن ،داياك لقبيلة وفًقا بينما ،الغابة يف اسأخشاب قط  ىو

 بُت صراعات إىل ىذا الفهم سوء يؤدي أن يبكن لذلك. مقدس مكان
 .الضحايا من العديد تورط إىل أدى فبا ،مادوريس واؼبهاجر داياك قبائل

 اسأديان بُت الصراع( ج

 االعتقاد م  الدينية التعاليم وقبول ،سباًما صحيح اعتقاد ىو الدين
 صراع يف يتسبب أن يبكن ما ىذا. صحيح الدين يف تدريسو يتم ما بأن
 النزاعات تشمل ،مثل. اسأديان بُت الناس وبُت واحد دين يف الناس بُت
 يف الصراع أو. إندونيسيا يف اسأضبدية أتباع على اؽبجمات اسأديان بُت

 .الكاثوليك واؼبسيحيُت الربوتستانت بُت الشمالية أيرلندا

 االجتماعية الطبقات أو اجملموعات بُت الصراع( د

. الدنيا والطبقات العليا الطبقات بُت عادة وبدث الصراع ىذا يف
. اؼبوجودة االجتماعية الطبقات أو اجملموعتُت بُت اؼبختلفة اؼبصاحل بسبب



21 
 

 

 بتحسُت يطالبون الذين العمال ىو اجملموعات بُت الصراع مظاىر أحد
 .والشركات للحكومة اسأجور

 بُت النسب الصراع( ى 

 ضبلو يتم الذي اجملتم  ظبات من ظبة ىو اعبلد لون أو النسب
 يبكن. بينهم فيما التضامن ويطورون ؾبتم  يف يعيشون إهنم. الوالدة منذ
 بسبب اعبلد لون يف االختالفات بسبب ربدث اليت النزاعات تنتشر أن

 يف االختالفات ،مثل. اعبلد لون نفس لديهم الذين أولئك بُت التضامن
 تسبب أفريقيا جنوب يف ربدث اليت( العنصري الفصل) اعبلد لون

 حقوق والبيض داللسو . اعبلد لون يف االختالفات أساس على صراعات
 .السود وكرامة كرامة أساسي بشكل ويشوىون ـبتلفة وواجبات

 البلدان بُت النزاعات( و

 أىداف لديهم الذين. أكثر أو البلدين بُت الصراع ىذا وبدث
 بُت الباردة اغبرب إن. أخرى دول على بالدىم إرادة ويفرضون ـبتلفة

 كوريا بُت الصراع وكذلك بكشمَت اػباصة اؼبشاكل م  واؽبند باكستان
 .الدول بُت الصراع على اسأمثلة أحد ىي واعبنوبية الشمالية

 االجتماعي صراعال عوامل -0

 االختالفات: وىي الصراع تسبب اليت العوامل من العديد ىناك
، اؼبصاحل يف واالختالفات، الثقافية واالختالفات، اسأفراد بُت الرأي يف

  (.ٖٙ ص، ٕٙٓٓ، سورسا) االجتماعي والتغيَت

 البشر يف ربدث اليت اسأفراد بُت الرأي يف االختالفات   ( أ)
 وال واحد لكل رأي أو رغبة لديو إنسان كل. جًدا شائعة
 بعض ىناك مثل أن. اآلخرين البشر عن أيًضا ىبتلف
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 اآلخر البعض أن حُت يف، التدخُت وببون الذين اسأشخاص
 بعضها م  الصراع ىبلق ىذا. السجائر دخان وببونو أي ال

 ص، ٕٙٓٓ، سورسا) بينهما االختالفات بسبب البعض
ٖٛ.) 

.اجملتم  يف واعبماعات اسأفراد بُت موجوًدا الصراعدائًما 
 بشكل إما البشر بُت االجتماعية بالعالقات الصراع يتعلق
 العالقات صبي  ربتوي أن هببؾبموعات. يف أو فردي

 إهنا.السلبية اؼبشاعر أو التوترات بعض على االجتماعية
 والسلطة الرفاىية زيادة إىل تسعى ؾبموعات أو أفراد نتيجة

 (.٘ٔص. ،ٖٕٔٓ سومرتيس و رضبة،)
 التشابو أوجو من كل لديهم، صباعي أو بفردي
 مستوى يف واالختالفات التشاهبات ىذه. واالختالف

 االختالفات ىذه.اؼبنظور ، الثقافية اػبلفية ، التعليم، العمل
 ، سومرتيس و رضبة) ذبنبها يبكن ال اجتماعية حقيقة ىي

 (.٘ٔ ص ، ٖٕٔٓ
 بعضنا احًتام يعطى معٌت الثقافية االختالفات وجود إن    ( ب)

 بعض ىناك ولكن. اسأخرى اجملموعات ثقافة واحًتام البعض
 ثقافتها وتعترب ثقافتها يف للغاية حازمة تكون اليت اجملموعات

 مثل. ثقافتهم مثل جيدة ليست اآلخرين ثقافة بينما أفضل
، الثقافة يف عنصرًا الدين كان إذا. اسأديان بُت الصراعات

 يف نشأ الذي للصراع ذبسيد ىو اسأديان بُت الصراع فإن
 (.ٜٖ-ٖٛ ص، ٕٙٓٓ، سورسا) اغبالية الثقافة

 اؼبنظمات يف الثقافات بُت النزاعات ربدث أن يبكن
 إندونيسيا. البلدان ـبتلف من دوليُت موظفُت لديها اليت
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 ىذه توظف. دولية منظمة طبسُت من أكثر يف عضو
 يأيت ، حالًياالبلدان. ـبتلف من موظفُت الدولية اؼبنظمة

 واؽبند وإقبلًتا الصُت من اؼبنظمة ىذه يف اسأعضاء اؼبوظفون
 (.ٔٔص. ،ٕٚٔٓ ىفسري و،) واليابان والفلبُت وفيتنام
 االختالفات عن ناشئ صراع ىناك اغبالة ىذه يف
 من يأتون موظفون ىناك كان ، اؼبثال سبيل على. الثقافية
 كان ، اؼبنظمة ىذه يف مرة سأول عمل وعندما ، إقبليزية
 اؼبوظف كان".Bule" اسم عليو أطلقوا إندونيسيون ىناك
 وقًحا كان أنو اعتقد سأنو غاضًبا إقبليزية من جاء الذي
 عقلية لديو كان إندونيسيا من جاء الذي اؼبوظف إن وقال

 من باإلىانة شعر إندونيسيا من جاء الذي اؼبوظف .القمامة
 ب  أبيض شخص تسمية أن يعتقد سأنو اسأجنيب تصريح

"Bule "كانت اإلقبليزي اؼبوظف حبسب لكنطبيعي، أمر 
 (.ٕٔ-ٔٔص. ،ٕٚٔٓ ىفسري و،) لو مسيئة الكلمة

 مثل. الصراع مصدر ىي اؼبصاحل يف االختالفات  )ج( 
 من اثنان ىناك كان إذا. اإلقليمي الرئيسي االنتخاب
 ويفضلون واحدة انتخابات يف الرئيسيُت اإلقليميُت اؼبرشحُت
 خالل من اؼبعارض باغبزب ويطيحون البعض بعضهم
 خسر إذا فعند ذلك، اػبصم ضعف نقاط عن الكشف
 لرئيس مرشح كل دعم فًتة يف عادة الصراع ينتهي، أحدىم

 (.ٜٖ ص، ٕٙٓٓ، سورسا) قرية

. ـبتلفة وخلفيات مؤسسات،مشاعر لديهم اإلنسان
 ؾبموعة أو شخص لكل، الوقت نفس يف ،وبالتايل

 الشيء تفعل أن الفردية للمرفقات يبكن. ـبتلفة اىتمامات
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 النزاعات تشمل أن يبكن.ـبتلفة سأغراض ولكننفسو ،
 واالقتصادية السياسية القضايا اؼبصاحل اختالفات عن الناذبة

 (.ٗ٘ص. ،ٕٚٔٓ ،نيك) والثقافية واالجتماعية

 قدرة عدم يف االجتماعي التغيَت يتسبب ما عادة  )د( 
 ىذا. اسأكرب اعبيل وخاصة، التطورات مواكبة على الشخص
 صبعية مثل. اسأجيال بُت صراعات يسبب االختالف
 اعبيل سناً  اسأكرب اعبيل يبن  ما عادة. اؼبواعدة أو الشباب
 فًتة ىناك يكن مل اؼباضي يف سأنو، اؼبواعدة من الشاب
 (.ٜٖ ص، ٕٙٓٓ، سورسا) مواعدة

 اجملتم  مؤسسات يف وبدث تغيَت ىو االجتماعي التغيَت
 الوض ،القيمة ذلك يف دبا،االجتماعي النظام على ويؤثر

 التغيَت.اجملتم  فئات بُت السلوك وأمباط، االجتماعي
 تنمية مؤسسة خالؽبا من تتغَت عملية أيًضا ىو االجتماعي

 على مثال ىو اسأسرة تنظيم لطريقة اسأسرة تبٍت إن، القرية
 االجتماعية والبنية الوظيفة يف التغيَتات.االجتماعي التغيَت
 اجملموعات أو لألفراد الطبيعية للظروف نتيجة ربدث اليت

 (.ٖ-ٕ ص. ، ٜٕٔٓ ، سومرطان) اؼبختلفة

 القصة القصيرة -ج

تركز الذى يف شكل نثر قصَت  القصَتة ىي القصة اػبيالية ةالقص
 ىي القصَتة القصة أن زلفة نور تقولعلى اغبدث الرئيسي.ىا عناصر 
القصَتة القصة الطبيعة  .النفس أو اإلنسان حياة على ينطوي حدث

 ،وجكسنولقراءة )ل اىتماًما عاًما كبَتًا علأن ذب يعدى اىلوالكاملة 
 ،أن طول القصة القصَتة كان نسبًيا مرينيت ت(. قالٚ٘-ٙ٘ص  ،ٕٗٔٓ
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سبت قراءهتا يف جلسة واحدة م   القصة القصَتةالقصة القصَتة كانت 
ص.  ،ٕٛٔٓ ،وزمالؤه مرينيتكلمة )  ٓٓٓ٘-ٓٓ٘عدد الكلمات حول 

 ،يةقصر الالقصَتة بالعديد من اػبصائص منها:  ة(. تتميز القصٛٛٚ
من حيث عناصرىا  القصَتة القصة حدة. يبكن رؤية والروائية ،زليةاؽبو 
 (.ٚ٘صز ، ٕٗٔٓ، وجكسنو)

   القصيرة للقصة الداخلية العناصر (1

 ،اؼبوضوع: وىي ،القصَتة القصة يف داخلية عناصر سبعة ىناك
 اسأمانةو  ،النظر ووجهة ،اللغة وأسلوب ،والسياق ،والظرف ،والطبيعة

 (.ٕٔٔ ص ،ٕ٘ٓٓ ،وينط وزمالؤه)

 أعط. الضمٍت اسأديب العمل يف الرئيسية الفكرة ىي اؼبوضوع
 ،ٕٗٔٓ ،وجكسنو) القصة ووسائل اغبقائق عبمي  عناصر ووحدة معٌت
 وضوعاتاؼب ارئالق يفضلها اليت اؼبوضوع كوني ال عادة(. ٚ٘ص. 

 البيئية الظروف من السمات تنشأ أن يبكن. اغبقائق على قائمةال
 (.ٖٖ ص ،ٕٛٔٓ ،سورستينا) اغبياة يف والصراعات

 خصائص لوصف الكاتب طريقة للممثل ىو الوصفالطبيعة أو 
 القصة يف الشخصيات إخبار أن حُت يف. القصة يف الشخصيات

 بطل عادة عليها يطلق اليت الرئيسية الشخصية ربديد على ينطوي
 اسم وإعطاء ،اػبصم تسمى اؼبتعارضة الشخصية أن حُت يف ،الرواية
 (.ٖٖ ص ،ٕٛٔٓ ،سورستينا) اعبسدية وخصائصها الشخصية يصف

 أن يبكن. بالتتاب  ربدث اليت اسأحداث من سلسلة ىو السياق
 تسلسل ،الزمٍت التسلسل بسبب اسأحداث من سلسلة ربدث

 وأوضح. القصة اػبيالية يف ربدث اليت السببية العالقات ،اسأحداث
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 ،وجكسونا) والذروة الصراع كان اؼبذىب من جزء أىم أن ستانتون
 (.ٛ٘ص.  ،ٕٗٔٓ

 الظرف يكون ما عادة. القصة وجو وقتالو  كاناؼب ىو ظرفال
 عالقةال ؽبا ولكن ،خيالية اتالظرف صبي . واقعًيا يزال ال ولكنو خيالًيا

 يشمل(. ٖٗ ص ،ٕٛٔٓ ،سورستينا) للقارئ قبولةاؼبو  نطقيةاؼب سببيةال
 ،الطبيعية واؼبناظر ،والتضاريس ،اعبغرايف التصويرعلى  أيًضا الظرف
 (.ٕٙص. ،ٕٗٔٓ ،وجكسونا) الغرفة معدات وكذلك

 وض  خالل من القصة رواية يف الكاتب طريقة ىي النظر وجهة
 القصة خارج حىت أو الثالث أو الثاين أو اسأول أنو على نفسو

 النظر وجهة إن يقال أنو ستانتون قال(. ٖٗ ص ،ٕٛٔٓ ،سورستينا)
 وقصصو أفكاره لشرح الكاتب اختارىا اليت ،التقنية ،االسًتاتيجية ىي
 (.٘ٙ ص ،ٕٗٔٓ ،وجكسونا)

 يستخدموالذى  لغةوإدارة ال اختيار أسلوب ىو اللغة أسلوب
 كل لغة أسلوب نإ. لالىتمام ثَتةاؼب اسأعمال اسأدبية إلنتاج الكاتب
 بذوقو اؼبتعلقة اسأشياء يعطي الكاتب كل سأن ،ـبتلف ومتنوع الكاتب

 ص ،ٕٙٓٓ ،كسميدي وزمالؤه) حولو شيء وكلومشاعره  الشخصي
ٕٙ.) 

 الرسالة. القصة يف الكاتب هايرسل اليت الرسالة ىي اسأمانة
 القصة ؿبتويات قرأ إذا الرسالة على القارئ وبصل حبيث ةونضمم

 (.ٕٔص.  ،ٕٛٓٓ ،سوترين و سوكردي) بالكامل
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 القصيرة للقصة الخارجية العناصر (0

 ىذا يؤثر. يف القصة اسأديب العمل خارج ما ىي اػبارجي العنصر
 ،)درمينيت و ىدييت اسأدبية لألعمال اؽبيكلي النظام على العنصر
: على القصَتة القصة يف اػبارجية العناصر تشمل(. ٜٙص. ،ٕٙٓٓ
 القصَتة القصة يف الواردة القيمو  ،الكاتب حياة وخلفية ،اجملتم  خلفية

   (.ٚٔ ص ،ٕٕٓٓ ،كريت)

 القصيرة القصة خصائص (0

 العمل اسأديب بُت للتمييز القصَتة القصة خصائص استخدام يتم
 وىي القصَتة القصة يف خصائص تس  ىناك. آخر العمل اسأديب م 
 (:ٜٚٔ-ٛٚٔ ص ،ٕٕٓٓ ،بوىان)

 .ونبية تكون ما عادة القصَتة القصة( أ

 وأقصر الفهم وسهلة وواضحة موجزة كتابة شكل يف القصَتةالقصة ( ب
 .الرواية من

 ٓٓٓ.ٓٔ من أقل القصَتة القصة يف الكلمات لعدد اسأقصى اغبد( ج
 .كلمة

 الشخص حياة يروي ال، فقط واحد نزاع تروي القصَتة القصة( د
 .ةملاكال

 .دائًما الرئيسية بالشخصية شخصية كل مشكلة ترتبط( ى 

 .شامل وغَت وموجز بسيط القصَتة القصة يف الوصف( و

 .ومفردة مستقيمة القصَتة القصةاؼبذىب  (ز
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 عدة إىل دقائق بض حول  ىو القصة القصَتة لقراءة اؼبستخدم الوقت( ح
 .فقطالدقائق 

 نقلها يبكن حبيث جدا عميقة القصَتة القصة يف واسأمانات الرسائل( ط
 .جيد بشكل القارئ إىل

 القصيرة القصة أنواع -1

 أو الكلمات عدد أساس على القصَتة القصة سبييز يبكن
 ،ثالث إىل القصَتة القصة تنقسم ،الكلمات عدد على بناءً . اؼبواضي 

 (:ٜٚٔ ص ،ٕٕٓٓ ،بوىان) منها

 - ٓ٘ٚ بُت عادة كتابتها تتم قصَتة قص ،ةَت صغال القصة القصَتة( أ
 .كلمة ٓٓٓٔ

 ٓٓٓٗ - ٖٓٓٓ بُت عادة ،اؼبثالية القصَتة القصة كتابة تتم( ب
 .كلمة

 .كلمة ٓٓٓٓٔ حىت تكتب ما عادة ،الطويلة القصَتة القص( ج

 إىل اؼبذىب على القائمة القصَتة القصص أنواع تنقسم بينما
 (:ٓٛٔ-ٜٚٔ ص ،ٕٕٓٓ ،بوىان) وىي ،منها شبانية

 ال الكاتب أن دبعٌت. اغبقيقي الوض  تشرح ،القصة ىذه يف ،الواقعية( أ
 .كتبها اليت القصة يف يبالغ

 .مرة سأول رآه ما على بناء الكاتب كتبها القصة ىذه ،االنطباعية( ب

 أن اؼبرجح من اؼبذىب ىذا يف ولكن ،الواقعيةاؼبذىب  مثل ،الطبيعية( ج
 .الحظو ؼبا السليب اعبانب الكاتب ىبرب
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 ربدده الذي اؼبصَت على الًتكيز من مزيد ىذا اؼبذىب يف ،اغبتمية( د
 ال الذين الناس عادة يروي القصة ىذه يف. والبيئة البيولوجية العناصر
 .باهلل يؤمنون

 اعبانب زبرب ال اؼبذىب ىذا يف القصَتة القصة ،اعبديدة الطبيعة( ى 
 سبت اليت لألحداث أيًضا اإلهبايب اعبانبيف  ولكن ،فقط اعبيد

 .مالحظتها

 الكاتب يتطل . الكاتب ُمثل على ُمثلو يبٍتاؼبذىب  ىي ،اؼبثالية( و
 .اؼبرجوة التوقعات كل م  بعيًدا اؼبستقبل إىل عادةً 

 .للمشاعر اسأولوية تعطي اؼبذىب ىذا يف القصص ،الرومانسية( ز
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 الباب الثالث
 وتحليلها البيانات عرض

 ملخص قصة قصيرة  . أ
 ةالباحث أخذ ، القصَتة القصة ملخص ةالباحث شرحت ، الفصل ىذا يف

 .البيانات لتحليل والتعرض ، لدراستها عنوان ٖ
 

 أرخص ليالي  -1
يعيش عبد الكرًن دبصر م  أبيو وأمو. ذات يوم ظبعا أبوه وأمو بأن 

ة ركعات من صالتو وخرج من اؼبسجد سرًّا وربول إىل ععبد الكرًن ترك أرب
زقاق صغَت. ووجد إمرءة جرحتو وقبض يده إىل الوراء ورّكعتو وضيق 
 صدره، ومل ترض بذلك شم عبد الكرًن أنفو وحزنا والديو بسماعة اػبرب. 

وال يعرف أين ىو واندىش ودخل دبنطقة قذرة ومشى فيو وجرح رجليو 
لى ما حدث بو وملئ تلك اؼبنطقة القذرة وتنزف ساقيو. واندىش ع

بالشبان يلعب فيو ويصرخ، وجرى ولد سرير من وراءه وتصطدمو بقصد 
 وغضب عبد الكرًن. 

وضجر هبذه اسأحوال وغضب إىل أبيو وجده ونفسو لولده يف البيئة 
اؼبخاوفة. ويشعر بالصعداء واؼبرتاح بعد أن ىبرج من الزقاق وخايل من 

ق  يف حبَتة واسعة أمامها منازل مدرجات بشرفات الزقاق اؼبخيف. وو 
ول اؼبباىن مظلمة تشبو اؼبقربة بقدر اّتسخِو ال يصلو احتاللو. ودار عينو ح

 شي ويرحل من ذلك اؼبكان. اؼبظلمة والوسيخة ولو رئيحة كريهة مث يب
ووصل إىل بيتو ودار عينيو ووجد بيتو مغلق ويفكر بأنو ال ينام طول 

أمام البيت أو يذىب م  اؼبتسوسأو السائل أو م  أطفال الليل أو ينام 
الشوارع. وأخَتًا قرر لنفسو أن يذىب إىل مقًهى وينتهي ليلتو بأحٍد وىو 

 أبو خليلى. 
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وتاب عبد اجمليد ووعد أن ال يعيد. أعمالو اػببيثة مثل السرق وإساءة 
غَته. ويعود إىل بيتو وقبل زوجتو ووالديو ويعيش كما هبب وال يفعل اعبريبة 

 للمرة اسأخرى وباركو ولد بعد أشهر. 
 مظلوم  -0

عبد اجمليد، ىو من ؿبشش اغبشيش وبائ  اغبشيش ودعاه أصحابو 
 ش اغبشيش. ويق  يف السكر كثَتًا.باغبشيش إلكثاره يف ؿبش

يقوم عبد اجمليد دبهنتو كالطبيب يف اؼبستشفى الكبَت، ويفكر 
اآلخرين بأن يكون الطبيب شحيًحا وشبيًنا ونظارًة وأحوال اغبسنات 

 اسأخرى. فعكسو، يكون عبد اجمليد مرتعًعا ولبيًفا وأبيًضا. 
، ويدخن إلزال ويقوم يف نوبة ليلة وال ينام طول الليل سأجل العمل

النعاس، وجلي يف مكتب موظف االستقبال وجاء بعض اؼبريض لطلب 
اؼبساعدة. جاءا رجاال الشرطة حينما وصل عبد اجمليد إىل مكتب الطبيب 

فيها اسأمر على اسأمر على مكتبو، وبعد أن يقرأ ووض  اؼبذكرة أو رسالة 
ل الشرطة قبضو. فقبضو رجال الشرطي ووجد حشيًشا يف جيبو وأمنو رجا

 وقيده يديو. 
 

 الماشي  -0

كتور اعبامعي أو اسأستاذ الذي جاء من إسكندرية يف جلس أحد الد 
اغبافلة وفيها جاره الذي كرىو شديًدا وعرفو جاره بأن اسأستاذ ىو من ؿبامي 
وعرفوا الناس بتلك اؼبهنة وال هتتمها اعبار. ويتحدثوا عن احملام وال يهتموا 

 دبشاعر ذلك احملامي. 

ويدعو ويتق اهلل غبمايتو وؿبافظتو. يلتفت ذلك اسأستاذ احملامي إىل 
الشباك خوفًا من ربدث جاره عنو ورأى اسأعشاب والصحراء ويتكأ إىل 
الكرسي وبدأ يف تفكَت اسأشياء اغبسنات. وال تساعده ذلك اسأشياء كثَتًا 
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ثبت يسم  ربثد جاره. حىت تسم  أحد جاره وقال "ىذا من فرس حسنة 
 ها الدكتور اعبامعى" يزعمون بأنو من مرتطب اعبريبة ومستعمل اؼبخدرات. أي

من قلة معرفة جاره وذباوب أقوال جاره بالبسمة وقلة الكالم. من  
 كثَت اؼبتكلم وجد أحد جاره صامًتا وال يشًتك نفسو يف التحدث، وأخَتًا

الذى القهوة. وركب القطار م  حاره  ونالقصة وتشرب ونيتحدثا وتبادل ىم
يتحدثوه وجلس بنظر الشوارع اؼبليئة بالثلج اسأبيض ومىت يريد أن يعرف 
الوقت، فدار عينيو ويعرف بأن الصاحب  الساعة إال جاره الذي كرىو 
شديًدا وبالكاد وىو يقرب جاره ويسأل عن الساعة اآلن ويصاحل اسأحوال 

 بينهما. 
 

 رض البياناتع  . ب
 الصراع الواقعي (1

 إىانة. أ
 من بغزارة تتدفق الشتائم من خراطيمُ  كانت العشاء صالة بعد"
 طريقها يف وتأخذ وأمهاهِتا، القرية آباءَ  فُتصيب الكرًن، عبد فم

 (."ٔ، أرخص ليايل، فقرة ٚص.)وأجداده الطنطاوي
 
 فُيخرِّب لسانَو، عليهم ُيسلِّطَ  أن إال كلِّو ىذا إزاء يستط ْ  ومل"

 شدَّت اليت الدايةَ  ويلعن وأجدادىم، آبائهم رءوس فوق البيوتَ 
، أرخص ٚص.) أنبتْتو اليت اغبرام والبذرة منهم، الواحد رِجلَ 

 (".ٙليايل، فقرة 
 
 على ويَبصقُ  ويَبخضُ  َيسب   وىو باغبََنق، الكرًن عبد ويرتعش"

 و ويتساءل، صغار، يف صغارٌ  كل و أصبح الذي اػبائب البلد
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 أكثر ُىم َمن))بشتو(( يهتز, عن معمل التفريخ الذي يأيت منو 
 كفيلٌ  الغد أن نفَسو يَُطْمِئن وىو غيظَو ويَزدردُ  رأسو، شعر من
))الكوريرة(( سرعان ما ذبيء  اعبوع ال ؿبالة قاتلهم، و وأن هبم،

 (". ٚ، أرخص ليايل، فقرة ٛفتطيح بنصفهم )ص. 
 
 اسأوتوبيس يف اإلسكندرية من عائد وىو اسأستاذ ضايق ما كان"

 يف ىباف ال وكان ؿباٍم، أنو عرف العربة يف جاره أن الصحراوي
 يف حدث إذا وعبوسو خوِفو قْدر لشيءٍ  يعبس أو شيًئا الدنيا
 اسأسئلة أن سباًما يعلم فهو ؿباٍم؛ أنو الناس وعرف ما، مكانٍ 
 أن يهم وال االستفساراُت، معها وتنهال عليو، تنهال حينئذٍ 
 مسًتيح، غَت أم مسًتوًبا متضايق، غَت أم متضايًقا ىو يكون
 ويف دائًما يرونو إمبا كمحام، وبينو كإنسان، بينو يفرقون ال فهم
 (.ٔاؼباشي، فقرة ، ٖٔ)ص.ؿبامًيا وقتٍ  كل
 
 أفكاَره أعادت خفيفة بلكزة أحسَّ  ما سرعان إذ ىذا؛ ينف  ومل"

 أستاذ يا سعيدة فرصة دي :يقول جارَه وظب  انطالقها، من
 (" .ٖ، اؼباشي، فقرة ٖٔ)ص.وهلل
 
، ٖٔ)ص.  ـبدرات؟ واالَّ  جنائي واالَّ  مدين بقى حضرتك"

 (.ٚاؼباشي، فقرة 
 

 فقد السكتة، ىذه من اسأستاذ وخاف يردَّ، ومل اعبار وسكت"
 اؼبدين يعٍت :اعبار قال قليل بعد إذ وراءىا ما يعرف كان

 (.ٚٔاؼباشي، فقرة ، ٕٖ ) ص.برضو؟ فيو تفهم حضرتك
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 اعبار، على اسأستاذ مال الكثَتة اؼبطبات من مطب يف ولكن"
 واتضح تعرَّفَا، ىناك من واعتذارات ىنا، من وكلمة يوقعو فكاد

 فأغلق كان بالذي اسأستاذ واكتفى دكتور، جاره أن لألستاذ
 (".ٖٗ، اؼباشي، فقرة ٖ ٖ)ص.اإلغالق وأحكم اغبديث، باب
 
 اإلساءة. ب

 من تسلَّلَ  حىت ركعات اسأرب  ىبطف كان ما الكرًن عبد "
 ظهره، وراء يَده لفَّ  وقد الضيق، الز قاق يف ومضى اعبام ،
 غزلو الذي الثقيل وترب م، ضيقٍ  يف شقيقتها على ُتطِبق وجعلها
 أكتاَفو وكأن شديد، تزم تٍ  يف صدره وأحٌت « الِبْشت » بيده
 (".ٕأرخص ليايل، فقرة ، ٚص. ) النعجة صوف من حبمل تنوء

  
 كان الز قاق سأن نفَسو؛ هبا ضمَّ  اليت القسوة رغم الرجلُ  ارتبك"

 بُت ويتسرَّبون ويصرخون، يلعبون كالفتافيت بصغارٍ  يبتلئ
 شقي   ويصيبو ورائو، من وينطحو، بعيد من واحدٌ  ويسرحُ  رجَليو،

 ويشد   « البشت » عن النافرة الكبَت قدِمو أُصب  يف بصفيحة
 (".٘، أرخص ليايل، فقرة ٚص. ) أصابعو بقية آخرُ 
 
 اعبنسي التحرشج. 

 بأنفو يشمشم وراح عنادٍ  يف رقبتو طَوى بل هبذا، يكتفِ  ومل"
 أطبق وقد ويزوم، صغَتة، سوداء ُحَفرٌ  كل و الذي الطويل اؼبقوس
 أطرافُ  ووازت اسأصفر، النحاسي وجهو جلدُ  فانكمش فَمو،
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ص. )الوضوء دباء مبللةً  تزال ما كانت اليت حواجبو ِقممَ  شاربو
 (".ٖ، أرخص ليايل، فقرة ٚ

 اػبيانة ذ.

 وغبلِّها لذَّة فيها وجد وقد اجمليد، عبد صاحَبنا اؼبعضلةُ  وأَعجبت"
 أوؽبا من الليلة بو جرت عما االختالف كل زبتلف جدة

 (".ٛفقرة  ،، مظلومٕٗٔ.ص)الطويل

 

  اعبريبةه. 

 دخل إذ اؼبعضالت؛ إحدى جاءْتو اسأسراب ىذه أعقاب ويف"
 ذا ؿبنيٍّا قصَتًا رجاًل  وبرسان العساكر من اثنان ومعو ضابط
 الطبيب، مكتب على كثَتة أوراقًا الضابط ووض  .غائرة خدودٍ 
))غرزة((  ىاصبوا إهنم لو وقال باالختصار، اغبكاية عليو وقصَّ 

 فتَّشوه وحُت الرجل، ىذا إمساك واستطاعوا فيها،ففرَّ كل  َمن 
 دبتابعة مشغولون ىم وفيما حشيش، قطعة على معو عثروا

 غسياًل  للرجل ليعمل إليو حاضر وإنو وابتلعها، غافلهم اؽباربُت
، ٕٗٔ-ٔٗٔ)ص.حشيش من فيها ما ويستخرج للمعدة،

 (".ٚمظلوم، فقرة 

 

 كلهم والتف وا اؼبكتب، والضابط الطبيب غادر عجل وعلى"
 ما كلَّ  يستخرج العالية اؼبنضدة فوق الراقد القصَت الرجل حول
 السالم عبد يف الطبيب وشخط .شر ومن خَتٍ  من جوفو يف

 بالشم ، وىبتمو ِحرز يف الغسيل بقية م  القطعة بوض  يأمره
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 اعبريبة، ثبتت وقد بالفرح، الوردية الضابط عُتُ  وتألسأت
 وقد .النهاية يف الرجلُ  واقتيد .حصُت ِحرزٍ  يف جسُدىا وأصبح
 صوتو يف يقول حرَّاسو بُت ومشى يديو إىل اغبديد أُعيد

، ٖٗٔ)ص. مظلوم وهلل ناس، يا مظلوم :الثائر الضعيف
 (".ٛٔمظلوم، فقرة 

 التهديد و.

 صامت، واسأستاذ كالريح، العربة وسارت اؼبطبات، وانتهت"
 شيًئا، احملامي تذكَّر وقت بعد ولكن أيًضا، صامت وجاره
 يف دكتور بقى حضرتك اال :عباره وقال فابتسم قراره ونسي
 (".ٖٙ، اؼباشي، فقرة ٖٖ)ص. يف واال الطب،

 اقعي الصراع غير الو  (0
 العتداءا. أ

 أول سأنو اجمليد؛ عبد الشيخ باب ويطُرق يتنحنحَ  أن يستطي  ال"
 يف فأوقعو الساقية، مدار فوق من الرجل دف  فقط، اسأمس

 بينهما اػبالف دبَّ  ؼبا والوارد، الشارد عليو وأضحك اغبوض،
 ال الشيخ ولسانُ  ساعتها ومن الساقية، إصالح مصاريف على

 طنطاوي ولكن شاطرًا، ساعتها الشيطان كان .لسانَو يالفظ
، أرخص ٜص. ) طنطاوي يا بيتك ىبرب هلل أشطر، بدعوتو

 (".ٖٕليايل، فقرة 
 
 من اغبديد يفكَّ  أن على فأصرَّ  الصامت، التشجي ُ  َيكِفو ومل"

 اسأضبر الوجو ذو الضابطُ  اقتن  قصَتة مناقشة وبعد .يديو
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، مظلوم، فقرة ٕٗٔص. )الزرق والعيون اسأصفر والشارب
ٔٔ"). 
 
 اػبداعة. ب

 أن بد ال وكان االستقبال، نوبتجية عليو كان ليلةٍ  يف أنو اؼبهم"
 .أحداث من اؼبدينة عنو تتمخض ؼبا استعداًدا كلَّها الليلة يسهر
 ويبالغ ؽبا، يستعدَّ  أن دون كهذه مناسبةٌ  سبرَّ  أن يبكن ال وكان
 ليست عيونُو أصبحت حىت اجمليد عبد ودخن .االستعداد يف

 على وجلس .بُت الَبُت وردية ؽبا إمبا بيضاء، ىي وال سباًما، ضبراء
 اؼبوجوعُت أسرابُ  وبدأت االستقبال، حجرة يف مكتبو

 (".ٙ، مظلوم، فقرة ٔٗٔ)ص.  .صارخةً  إليو تفدُ  واؼبمغوصُت
 
 االحتقارج. 
 رفي ، طويل فهو ىذا، عكس على كان اجمليد عبد ولكن"

 عن اغبديث يف االسًتسال أريد وال .الوجنات شاحب كبيف،
 إذا اغبيَّات كسَتة وسَتتُو طويل، عنو فاغبديث اجمليد، عبد

 على أبًدا ؽبا العثور تستطي  فلن بداية ؽبا وجدتَ 
 (".٘، مظلوم، فقرة ٔٗٔص.)هناية
 

 تحليل البيانات . ج
 في مجموعة القصة القصيرة بموضوع "أرخص ليالي" الصراعنوع  -1

قصة القصَتة دبوضوع أرخص ليايل التعارض يف ؾبموعة ال الباحثة توجد
التعارض الواقعي وغَت واقعي. ظهر التعرض الواقعي من نفور أو خيبة أمل  ىي
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الطلب يف التواصل االجتماعي )مريايت  الشخص أو الفرق كبو النظام أو
 ( والتعارض الواقعي يف القصة أرخص ليايل ىو: ٛ٘، ص. ٕٙٓٓ ،وسرياوايت
 

 الصراع الواقعي ( أ
  إهانة (1

بينما اإلىانة يتعرض اإلىانة من عمل أساء إىل ظبعة الشخص، 
ستعرض ذوق الشرف من اسأعمال اػباص من بُت شرف الشخص. ا

أن يستعرض وعكسو. ويبكن من الشباب الشخص بشكل العام يبكن 
شعر باؼبستعرض من اعبنوين ر باؼبستعرض كثَتًا وال يبكن أن اأي يشع
كلمات اؼبستعرضة يف ؾبموعة ل(. من آٜ-ٜٛ, ص. ٕٛٔٓ)سيعي، 

 القصة القصَتة دبوضوع "أرخص ليايل" ىي: 
 

 الشتائم من خراطيمُ  كانت العشاء صالة بعد"
 آباءَ  فتُصيب الكرًن، عبد فم من بغزارة تتدفق
 الطنطاوي طريقها يف وتأخذ وأمهاهتا، القرية

 (."ٚ، ص.ٜٕٔٓ)إدريس,وأجداده
 

عبد الكرًن بوالديو بعد الصالة. وخرج كلمة اإلىانة من  ربدث
لسان عبد الكرًن لوالديو وأسرتو حالل التحدث وربزن والديو. وتضمن 

و سأجل سخطو عن نفسو لولده وعيشو يف وفعل “ الشتائم“الكلمة يف 
 تلك البيئة. تلك الكلمة نوع من التعارض الواقعي. 

 
 عليهم يُسلِّطَ  أن إال كلِّو ىذا إزاء يستط ْ  ومل"

 آبائهم رءوس فوق البيوتَ  فيُخرِّب لسانَو،
 الواحد ِرجلَ  شدَّت اليت الدايةَ  ويلعن وأجدادىم،
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، ٜٕٔٓ)إدريس،  أنبتتْو اليت اغبرام والبذرة منهم،
 (". ٚص. 

اسأسرة  أضفت كلمة السابقة إىل كرىية عبد الكرًن إلهباده بُت
قببتو يف ىذه ملو يف الفقر اغبياة ولعن والديو سأالطنطاوية واسأسرة الىت وب

ضمن يف كلمة "فيخرِّب" ويدخل يف نوع التعارض اسأسرة وكرىو حجو. ي
 ك بيوهتم. الواقعي للعنتو كبو أسرتو وهتدده على إىال

 
 ويَبخضُ  يَسب   وىو باغبَنَق، الكرًن عبد ويرتعش"

 صغارٌ  كل و أصبح الذي اػبائب البلد على ويَبصقُ 
))بشتو(( يهتز, عن  و ويتساءل، صغار، يف

 من أكثر ُىم مَنمعمل التفريخ الذي يأيت منو 
 أن نفسَو يُطَْمِئن وىو غيظَو ويَزدردُ  رأسو، شعر
 اعبوع ال ؿبالة قاتلهم، و وأن هبم، كفيلٌ  الغد

))الكوريرة(( سرعان ما ذبيء فتطيح بنصفهم 
 (".ٛ،ص. ٜٕٔٓ)إدريس، 

 
دخل الكلمة السابقة إىل نوع التعارض الواقعي إلظهار عبد 
الكرًن عاطفتو يف تلك اعبملة بالغيظ ويستنكر ويبصق اسأرض لشدة 

صبلة ضمن فيها ط رأسو، واؼبكان اػببيث عنده يف يسختو كبو مسق
 "يسّب ويبخض ويبصق".

 

 من عائد وىو اسأستاذ ضايق ما كان"
 يف جاره أن الصحراوي اسأوتوبيس يف اإلسكندرية

 الدنيا يف ىباف ال وكان ؿباٍم، أنو عرف العربة
 إذا وعبوسو خوِفو قْدر لشيءٍ  يعبس أو شيئًا
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 فهو ؿباٍم؛ أنو الناس وعرف ما، مكانٍ  يف حدث
 وتنهال عليو، تنهال حينئذٍ  اسأسئلة أن سبامًا يعلم
 ىو يكون أن يهم وال االستفساراُت، معها

 غَت أم مسًتوبًا متضايق، غَت أم متضايًقا
 وبينو كإنسان، بينو يفرقون ال فهم مسًتيح،
 وقٍت  كل ويف دائمًا يرونو إمبا كمحام،

 .(ٖٔ، ص.ٜٕٔٓ)إدريس، ؿباميًا
 

شديًدا ذىب احملامي وركب اغبافلة ولقي جاره الذي كرىو 
وحدثو جاره بكلمات معذّي للمحامي طول سفره. ويضمن يف اعبملة: 

 غَت أم متضايًقا ىو يكون أن يهم وال االستفساراُت، معها وتنهال"
 وبينو كإنسان، بينو يفرقون ال فهم مسًتيح، غَت أم مسًتوًبا متضايق،
قعي "ودخل التعارض الواؿبامًيا وقتٍ  كل ويف دائًما يرونو إمبا كمحام،

دثو عن خبيثاتو يف مكان العام من لسخط احملامي كبو جاره الذي وب
 غَت معرفة اغبق. 

 

 خفيفة بلكزة أحسَّ  ما سرعان إذ ىذا؛ ينف  ومل"
 :يقول جارَه وظب  انطالقها، من أفكارَه أعادت

، ٜٕٔٓ)إدريس، وهلل أستاذ يا سعيدة فرصة دي
 (" .ٖٔص.

ؿباولة احملامي على احذار غيظو بسبب قول أحد جاره ويؤذي 
قلبو. وجد يف كلمة "بلكزة". والذي فعلو جاره يضمن عناصر الكرىية 
كبو رجال اؼبدين. ولو انتقام النفس وتنفيس غيظو إىل جاره الذي يقوم 
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يف مهنة احملامي بتفريغ خبيثات رجال اؼبدين علنا. تلك اعبملة من 
 عي مأسسة على عناصر خيبت أملو أو نفوره. التعارض الواق

 

 ـبدرات؟ واالَّ  جنائي واالَّ  مدين بقى حضرتك"
 (". ٖٔ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس، 

 
ورجال جاء احملامي من إسكندرية ومتهم بأنو مرتكب اعبريبة 

ضمن يف اعبملة "أال جنائي وااّل ـبدرات" اؼبدين ومستخدم اؼبخدرات. ي
فًتض بأن صدمة جاره كبو رجال اؼبدين. ويمن . ىذا الذي فعلو جاره 

رجال اؼبدين من اػببيثُت ومستخدم اؼبخدرات. ىذا من نوع التعارض 
 الواقعي من وجود خيبة اسأمل أو نفور كبو احملامي على اهتام جاره.

 

 ىذه من اسأستاذ وخاف يردَّ، ومل اعبار وسكت"
 قليل بعد إذ وراءىا ما يعرف كان فقد السكتة،

 فيو تفهم حضرتك اؼبدين يعٍت :اعبار قال
 (".ٕٖ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس، برضو؟

 

أوضح يف تلك اعبملة بأن اعبار الذي اهتمو الدكتور اعبامعى 
بالكلمات غَت اؼبهذبة ىو صامت إلدراك بأن الدكتور خبئ سره. 
وعرف الدكتور بأن اعبار طبيب. ويضمن يف اعبملة "واؼبعلم خائف من 

 يف نوع التعارض الواقعي. ىذه الضربة". ويدخل
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 اسأستاذ مال الكثَتة اؼبطبات من مطب يف ولكن"
 ىنا، من وكلمة يوقعو فكاد اعبار، على

 أن لألستاذ واتضح تعرَّفَا، ىناك من واعتذارات
 فأغلق كان بالذي اسأستاذ واكتفى دكتور، جاره
 وأحكم اغبديث، باب

 (".ٖٖ،ص. ٜٕٔٓ)إدريس،اإلغالق
 

اعبامعي إىل جاره وطلب منو العفو ويقول بأن قّرب الدكتور 
جاره طبيب فتعدب اعبار ؼبعرفة الدكتور اعبامعة عن ىويتو. ومن رجائو 
عباره أن ال ربدثو خبيثاتو بعد أن يعرف مهنة جاره. وصور يف صبلة 
"ويصبح ىناك اعتذار من ىناك". ىذا من نوع التعارض الواقعي. 

يب وىبوف جاره ويطلب العفو، وىباف ؼبعرفة الدكتور بأن اعبار ىو طب
 بانشر سره من بُت احملامي. وىو من التهديد بشكل غَت مباشر.

  
 اإلساءة (0

اإلساءة ىي القصد لعدم االرتياح الذوق واؼبرض ويفسد اغبصة 
واعبرح. عدم االرتياح الذوق مثل دف  الشخص ليغرق يف النهر ويبتل. 
واؼبرض مثل القرصة والضرب. واعبرح مثل القطف واػبارقة بالسكُت. 

عرق مث أن يفتح الشخص شباكو عند النوم وياؼبثال من فساد الصحة ىو 
(. اؼبثال من ٜٚ، ص. ٕٗٔٓربد )غنادي وإفندي )خدل الريح وال

 اإلساءة يف ؾبموعة القصة القصَتة "أرخص ليايل" ىي: 
 

 حىت ركعات اسأرب  ىبطف كان ما الكرًن عبد "
 وقد الضيق، الز قاق يف ومضى اعبام ، من تسلَّلَ 
 شقيقتها على تُطِبق وجعلها ظهره، وراء يَده لفَّ 
 الِبْشت » بيده غزلو الذي الثقيل وترب م، ضيقٍ  يف
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 أكتافَو وكأن شديد، تزم ٍت  يف صدره وأحٌت «
)إدريس،  النعجة صوف من حبمل تنوء

  (".ٚ،ص. ٜٕٔٓ
 

ترك عبد الكرًن صالة العشاء وذىب إل زقاق صغٍَت ووجد إمرأًة 
يف  ىا إىل الوراء وصرخت اؼبرأة. وجدوسوسو تلك اإلمرأة. قبض يد

اعبملة "وقد لّف يده وراء ظهره" من سبب خيبة نفسو أو نفور والكراىة 
 ويندم على ولده يف تلك اؼبنطقة القذرة.  ومن فيو م  أحوالو

 

 نفسَو؛ هبا ضمَّ  اليت القسوة رغم الرجلُ  ارتبك"
 يلعبون كالفتافيت بصغارٍ  يبتلئ كان الز قاق سأن

 واحدٌ  ويسرحُ  رجلَيو، بُت ويتسرَّبون ويصرخون،
 شقي   ويصيبو ورائو، من وينطحو، بعيد من

 » عن النافرة الكبَت قدِمو أصُب  يف بصفيحة
)إدريس،  أصابعو بقية آخرُ  ويشد   « البشت
 (".ٚ، ص. ٜٕٔٓ

ل وااللتباس من بُت عبد ضمن يف تلك اعبملة معٌت خيبة اسأمي
صطدمو ن ضيق فيو أطفال يدور حولو. حىت يلتبس يف مكاالكرًن. ي

ق  خرج منو الدم ؼبدة مشيو الطويل. يشخًصا من وراءه، وجرح رجليو و 
" ودخل النافر الكبَت قدِمو أُصب  يف بصفيحة شقي   ويصيبويف اعبملة "

سأمل الىت يف التعارض الواقعي سببا من عمل عبد الكرًن سأجل خيبة ا
 علمو أخالق الكريبة. والده وسط أسرة ما ال ي
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 الجنسي التحرش  (0
التحرش اعبنسي من عمل غَت أخالقي من بُت أشخاص عدًن 
اسأخالق واالحساس إلرضاء أنفسهم من غَت اىتمامو كبو غَته واسأثر 
اػببيثة من أعماؽبم. اسأىدام من التحرش اعبنسي إلرضاء إرادة اعبنسية 
بطريقة غَت أخالقي مثل : اإلساءة اؼبشاعر واعبرح اؼبشاعر واإلنبال 

-ٜٙ، ص. ٕٔٔٓة وتطل الغَت عدم احًتام اؼبشاعر )سربكيت، واإلىان
(. من الكلمات التحرش اعبنسي يف قصة القصَت "أرخص ليايل" ٜٚ

 ىي:  
 

 وراح عنادٍ  يف رقبتو طَوى بل هبذا، يكتفِ  ومل"
 ُحَفرٌ  كل و الذي الطويل اؼبقوس بأنفو يشمشم
 فانكمش فَمو، أطبق وقد ويزوم، صغَتة، سوداء
 أطرافُ  ووازت اسأصفر، النحاسي وجهو جلدُ 
 دباء مبللةً  تزال ما كانت اليت حواجبو ِقممَ  شاربو
 (".ٚ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس،الوضوء

شدة وشم أنفها وشم  عذيب عبد الكرًن إلمرءة وقبض رقبتها بي
 رقبتو طَوى بلضمن يف اعبملة "كل وجهةىا بفمها اؼببلل دباء الوضوء. ي

. يدخل يف التعارض الواقعي "اؼبقوس بأنفو يشمشم وراح عنادٍ  يف
 اؼبؤسسة على مشاعر خيبة اسأمل من بُت عبد الكرًن كبو بيئتو. 

 
 خيانةال(1

توى من أفعال الشخص لفساد خصمو الىت وباػبيانة من اعبريبة 
إىل اعبريبة اػبطَتة، من بينها مؤامرة القتل لسيده واػبيانة للبلد اسأخرى 
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اػبسران سيادة الدولة. اؼبثال من اػبيانة  وعدم الطاعة الذى تسبب إىل
 يف القصة "أرخص ليايل" ىي :

 وجد وقد اجمليد، عبد صاحبَنا اؼبعضلةُ  وأَعجبت"
ة فيها  عما االختالف كل زبتلف جدة وغبلِّها لذَّ

، ٜٕٔٓ)إدريس، الطويل أوؽبا من الليلة بو جرت
ٕٔٗ"). 

ت  الطبيب يف استهالك اعبملة من التعارض الواقعي لقصة يبتلك 
اغبشيش ووقعت اعبدة وأصحابو يف خيبة اسأمل وحزن العميق. يضمن 
يف الكلمة "وقد وجد فيها لذًة وغبلها" ويقول بالنيل التمتعات بعد ذوق 

 اغبشيش.  
 

 جريمةال (2
اعبريبة من السلوك على عكس من أخالق البشرية واجملتم  ذات 

، ص. ٖٜٛٔالطبيعة االجتماعية وذباوز نظام قانون اجملرم )صاحل، 
ٖٔ .) 

 إحدى جاءتْو اسأسراب ىذه أعقاب ويف"
 من اثنان ومعو ضابط دخل إذ اؼبعضالت؛
 خدودٍ  ذا ؿبنيٍّا قصَتًا رجاًل  وبرسان العساكر

 مكتب على كثَتة أوراقًا الضابط ووض  .غائرة
 لو وقال باالختصار، اغبكاية عليو وقصَّ  الطبيب،

 فيها،))غرزة(( ففرَّ كل  مَن  ىاصبوا إهنم
 عثروا فتَّشوه وحُت الرجل، ىذا إمساك واستطاعوا

 مشغولون ىم وفيما حشيش، قطعة على معو
 إليو حاضر وإنو وابتلعها، غافلهم اؽباربُت دبتابعة
 فيها ما ويستخرج للمعدة، غسياًل  للرجل ليعمل
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-ٔٗٔص،ٜٕٔٓ)إدريس،  حشيش من
ٕٔٗ.") 

 

يقال يف تلك اعبملة بقبض عبد اجمليد من بُت رجال الشرطة 
 واستطاعواضمن يف اعبملة "ك اغبشيش ويبيعو تلك احملرمات. يالستهال
" . ىذه حشيش قطعة على معو عثروا فتَّشوه وحُت الرجل، ىذا إمساك

يب التعارض الواقعي ػبيبة أمل رجال الشرطة ؼبعرفة أحد الطبمن نوع 
 ستهلك تلك احملرمات.باسم عبد اجمليد يفعل جريبة وي

 

 اؼبكتب، والضابط الطبيب غادر عجل وعلى"
 فوق الراقد القصَت الرجل حول كلهم والتف وا
 خَتٍ  من جوفو يف ما كلَّ  يستخرج العالية اؼبنضدة

 يأمره السالم عبد يف الطبيب وشخط .شر ومن
 وىبتمو ِحرز يف الغسيل بقية م  القطعة بوض 

 بالفرح، الوردية الضابط عُتُ  وتألسأت بالشم ،
 ِحرزٍ  يف جسُدىا وأصبح اعبريبة، ثبتت وقد

 أعُيد وقد .النهاية يف الرجلُ  واقتيد .حصُت
 صوتو يف يقول حرَّاسو بُت ومشى يديو إىل اغبديد

 وهلل ناس، يا مظلوم :الثائر الضعيف
 (".ٖٗٔ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس، مظلوم

 

م  الطبيب واؼبوظف الصحة ؼبشاىدة عبد اجمليد. فتش أحد هب
الطبيب عبد السالم حاة عبد اجمليد ووجد دلياًل وإثباتًا على استهالك 

وجد يف اعبملة ب اؼبتبقية. يعبد اجمليد للحشيش بإهباد اغببو 
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" ىذه ىي أسباب خيبة أمل أىل يستخرجكلَّمافيجوفهمنخٍَتومنشر"
عبد اجمليد وأصحابو ومعرفتهم عن استهالك عبد اجمليد ؽبذه احملرمات 

 ويدخل يف التعارض الواقعي. 
 

 تهديدال (3

التهديد من احملاولة أو اسأعمال من فرق أو أشخاص اػباص 
 ويضر سالمة الفرق اسأخرى أو أشخاص أخرى.

 كالريح، العربة وسارت اؼبطبات، وانتهت"
 ولكن أيضًا، صامت وجاره صامت، واسأستاذ

ر وقت بعد  فابتسم قراره ونسي شيئًا، احملامي تذكَّ
 الطب، يف دكتور بقى حضرتك اال :عباره وقال
 (".ٖٖ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس، يف واال

هتديد احملامي كبو جاره على إعالن بأن جاره طبيب انبال 
اؼبستشفى ؼبعاونة اؼبرضى. كن يف لواجبتو ويذىب م  اغبافلة وال يس

" ويدخل االحضرتكبقىدكتورفيالطب،وااليفصوير ىذا التعبَت يف اعبملة "ي
 يف التعارض الواقعي.

 جدول شكل يف استنتاجو يبكن، أعاله الواقعي الصراع شرح من
 :التايل النحو على

 
 ؾبموعة أنواع الصراع الواقعية مبرة

 ٛ إىانة ٔ

 ٕ اإلساءة ٕ

 ٔ اعبنسيالتحرش  ٖ
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 ٕ اػبيانة ٗ

 ٕ اعبريبة ٘

 ٔ التهديد ٙ

 
 الصراع غير الواقعي  ( ب

ىو ما ال يصدر من أية اؼبنافسات، إمبا  لواقعيبينما الصراع غَت ا
م  التقليدي، انتقامية اػبرافات معاعبة اؼبشكالت. ففي اجملتسأجل وبدث 

ؾبموعة (. أما يف ٛ٘، ص. ٕٙٓٓسورياوايت،  كون مثاال منو )مريايت وي
القصة أرخص ليايل، لقد وجدت الباحثة عدة الكلمات اليت تتضمن على 

 ، وىي مثل اسأيت:لواقعيالصراع غَت ا
 

  العتداءا (1
وىو السلوك أو التعبَت الشفهي أو العملي اؼبنعكس على نضال 
حرية الشخص أو رفعتو من قبل الفرد أو الكتلة. فاالعتداء البدين ىو 

إليذاء الشخص أو إتالف الرياش. أما االعتداء الرمزي حركة اسأجسام 
م إليهفق لتأذية اسأخرين وجلب اػبسران ىو العمل باستيعاب أية اؼبرا

 (.ٚ، ص. ٕٛٓٓ)ىيندراريت وبورواكا، 
  

 عبد الشيخ باب ويطرُق يتنحنحَ  أن يستطي  ال"
 فوق من الرجل دف  فقط، اسأمس أول سأنو اجمليد؛
 عليو وأضحك اغبوض، يف فأوقعو الساقية، مدار

 على بينهما اػبالف دبَّ  ؼبا والوارد، الشارد
 ولسانُ  ساعتها ومن الساقية، إصالح مصاريف
 ساعتها الشيطان كان .لسانَو يالفظ ال الشيخ
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 ىبرب هلل أشطر، بدعوتو طنطاوي ولكن شاطرًا،
 (".ٜ،ص. ٜٕٔٓ)إدريس،  طنطاوي يا بيتك

 
يتورط عبد اجمليد يف النزاع ضد أحد إلىالكو عن الطاحونة 
ويطلب ذاك اسأحد على العوض. وذلك يتضمن يف عبارة "دف  الرجل 
من فوق مدار الساقية". وىذا يؤدي إىل النزاع بينو وبُت عبد اجمليد، مث 
يدعو طنطاوي شخصا أخر لتحكيم ذاك النزاع. فلذاك يعترب من نوعية 

واالعتداء الرمزي سأن ذاك اصراع مل يكن بصورة  قعيالواالصراع غَت 
  النزاعات البدنية اليت تؤدي إىل جرح أحدنبا أو كالنبا.

  
 أن على فأصرَّ  الصامت، التشجي ُ  يَكِفو ومل"

 اقتن  قصَتة مناقشة وبعد .يديو من اغبديد يفكَّ 
 اسأصفر والشارب اسأضبر الوجو ذو الضابطُ 
 .("ٕٗٔ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس، الزرق والعيون

 
غضب عبد اجمليد وىو وباول أن يفك القيد اغبديد من يديو 
ولكنو هبعل اغبارس يغيظ. وذلك كما ورد يف عبارة "فأصر على أن 

 الواقعيعترب من نوع الصراع غَت يك اغبديد من يديو". تلك العبارة يف
 واالعتداء البدين لتأذية اغبارس على يدي عبد اجمليد.

 
 الخداعة (0

وىي من عملية الشر اليت يقوم هبا الشخص ليهجم خصمو 
ويهدمو اؼبشتملة على اعبرم الرصُت، مثل القتل، اػبيانة، أو العقوق. أما 

  العبارات اػبداعية يف ؾبموعة القصة أرخص ليايل كاسأيت:
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 نوبتجية عليو كان ليلةٍ  يف أنو اؼبهم"
 كلَّها الليلة يسهر أن بد ال وكان االستقبال،
 من اؼبدينة عنو تتمخض ؼبا استعدادًا
 مناسبةٌ  سبرَّ  أن يبكن ال وكان .أحداث
 يف ويبالغ ؽبا، يستعدَّ  أن دون كهذه

 أصبحت حىت اجمليد عبد ودخن .االستعداد
 بيضاء، ىي وال سبامًا، ضبراء ليست عيونُو
 مكتبو على وجلس .بُت البُت وردية ؽبا إمبا
 أسرابُ  وبدأت االستقبال، حجرة يف

 .صارخةً  إليو تفدُ  واؼبمغوصُت اؼبوجوعُت
 (".ٔٗٔ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس، 

 
يعمل عبد اجمليد طبيبا. ذات يوم يقوم بوظيفتو ليال، فَتاقب 

انتظاره من اؼبريض. ىذه حينئذ ويشعل الشجارة لكي ال ينعس عند 
سأن تدخينو مل وبدث بسبب  الواقعيعترب من نوع الصراع غَت يالعملية 
، السخط، وما إىل ذلك، ولكن فقط ليصحو ويعمل عملو كما القلق

ىو. وذلك يوجد يف عبارة "ودخن". جبانب ذلك، يكون ذاك التدخُت 
خداعة أيضا سأن عبد اجمليد طبيب. فمن اؼبعروف أن التدخُت يوسوس 

  النفوس فال هبدر لو أن يقوم بو ويكون قدوة سيئة للمجتم .
 

 تقار الحا( 0
وىو عملية ىجوم حرمة اإلنسان ووسامو. ولكن لو نتحدث عن 
اغبرمة أو الشرف، ال بد أن نعرف معيار عمومية االحتقار يف ؾبتم  ما. 
لو أنت قلت ىكذا مثال، ىل أنت ربتقر أم ال. يبكن أن نقول بشكل 
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غالب، يكاد الشباب ينكد، سوى اجملنون فإنو ال يشعر من اسأمر شيئا 
 (.ٜٓ–ٜٛ، ٕٛٔٓ)سينجي، 

 
 فهو ىذا، عكس على كان اجمليد عبد ولكن"

 أريد وال .الوجنات شاحب كبيف، رفي ، طويل
 فاغبديث اجمليد، عبد عن اغبديث يف االسًتسال

 ؽبا وجدتَ  إذا اغبيَّات كسَتة وسَتتُو طويل، عنو
 على أبًدا ؽبا العثور تستطي  فلن بداية
 (".ٔٗٔ،ص.ٜٕٔٓ)إدريس، هناية

 
يقال يف الكلمات السابقة أن أغلبية الطبيب قصَت، شحيم، 
ومرتدي النظارة. ولكن ذلك خبالف عبد اجمليد حيث قال زمالؤىم بأنو 

 الواقعيرفي ، كبيف، باىت، وؿبتال. وىذا يعترب من نوع الصراع غَت 
 سأنو مل يق  بسبب اػبيبة كما ورد يف عبارة "كبيف، شاحب الوجنات".

 شكل يف استنتاجو يبكن، أعاله الواقعي غَت الصراع شرح من
 :التايل النحو على جدول

 
 ؾبموعة أنواع الصراع غَت الواقعي مبرة
 ٕ العتداءا ٔ
 ٔ اػبداعة ٕ
 ٔ تقارالحا ٖ
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 العوامل التي تؤدي إلى الصراع االجتماعي -0
 

استنادا على العوامل اؼبؤدية إىل الصراع االجتماعي، وجدت 
عن  ٙعوامل عن اختالف الغايات،  ٛأربعة عوامل، وىي: الباحثة 

عن اختالف اسأراء. وأما البيان فهو كما  ٖعن االجتماع، و ٕاالقتصاد، 
 يلي:
 اختالف الغايات ( أ

وىو مصدر من مصادر وقوع النزاعات، مثل انتخاب الرئيس. 
فإذا يًتشح اؼبرشحان وكالنبا يتفاخران بأنفسهما ويهزم بعضو بعضا مث 

ب أحدنبا على اسأخر، فذلك سيؤدي إىل حدوث الصراع بُت يغل
(. أما اختالف الغايات ٜٖ. ، صٕٙٓٓاؼبوالُت واسأجزاب )سوراصا، 

 أرخص ليايل ىي: يف قصة
 

 من عائد وىو اسأستاذ ضايق ما كان"
 يف جاره أن الصحراوي اسأوتوبيس يف اإلسكندرية

 الدنيا يف ىباف ال وكان ؿباٍم، أنو عرف العربة
 إذا وعبوسو خوِفو قْدر لشيءٍ  يعبس أو شيئًا

 فهو ؿباٍم؛ أنو الناس وعرف ما، مكانٍ  يف حدث
 وتنهال عليو، تنهال حينئذٍ  اسأسئلة أن سبامًا يعلم
 ىو يكون أن يهم وال االستفساراُت، معها

 غَت أم مسًتوبًا متضايق، غَت أم متضايًقا
 وبينو كإنسان، بينو يفرقون ال فهم مسًتيح،
 وقٍت  كل ويف دائمًا يرونو إمبا كمحام،

 .(ٖٔ، ص.ٜٕٔٓ)إدريس، ؿباميًا
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كان احملامي يزعجو اعبار الساخط منو. فحُت يبتطي الباص 
يستم  احملامي ذاك اعبار وىو يثرثره ويوسوسو باسأكاذيب بأنو يشرب 
اؼبخدرات م  أنو يعمل عملو صادقا لطلب الرزق ال غَت. يتهم اعبار 

اعبار موظف حكومي ولو ذكريات عاثرة م  اؼبوظف بأنو يقول إن 
اغبكومي حىت يزعم بأن كل اؼبوظفُت اغبكوميُت شريرون لئيمون. وىذا 

 ىو الذي يسبب الصراع.
  

 ـبدرات؟ واالَّ  جنائي واالَّ  مدين بقى حضرتك"
 (".ٖٔ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس، 

 

يسأل اعبار ىل كان قادمو يف إسكندرية بصفتو مدنيا، وال 
جنائيا أو ـبدرات. وذلك ورد يف عبارة "حضرتك بقى مدين وإال جنائي 
وإال ـبدرات؟" ويضايق الربوفسور. إمبا ؾبيئو يف تلك اؼبدينة ليس إال 
للتسلية ومل يكن جنائيا أو ـبدرات كما يتهمو جاره، وإمبا يسأل فقط 

 ليؤكد من حولو بأن قادم بروفسور ليس سأجل الشر.

 

 ىذه من اسأستاذ وخاف يردَّ، ومل اعبار وسكت"
 قليل بعد إذ وراءىا ما يعرف كان فقد السكتة،

 فيو تفهم حضرتك اؼبدين يعٍت :اعبار قال
 (".ٕٖ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس، برضو؟

يعرف احملامي أن جاره طبيب. وذلك الذي هبعل جاره صامتا 
ومل يزعج الربوفسور بكلمات خبيثة مرة أخرى. وىذا ورد يف عبارة 
"وسكت اعبار ومل يرد". يسكت اعبار سأنو عرف بأن الربوفسور يعلم 
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عملو وىباف أن ىبرب اعبمي  بأنو طبيب وىو يف الباص، م  أنو ال بد يف 
 اؼبشفى.

 

 فهو ىذا، عكس على كان اجمليد بدع ولكن"
 أريد وال .الوجنات شاحب كبيف، رفي ، طويل

 فاغبديث اجمليد، عبد عن اغبديث يف االسًتسال
 ؽبا وجدتَ  إذا اغبيَّات كسَتة وسَتتُو طويل، عنو
)إدريس، هناية على أبًدا ؽبا العثور تستطي  فلن بداية

 (".ٔٗٔ، ص. ٜٕٔٓ

شاحب الوجنات وأخالقو خبيثة يكون عبد اجمليد طبيبا ولكنو 
سأنو يشرب اؼبخدرات. وذلك مضاد ؼبعيار الطبيب اؼبثيل وىو رفي ، 
بيض اعبلد، وحس اػبلق. وىذا ورد يف عبارة "فهو طويل، رفي ، كبيف، 
شاحب الوجنات". وذلك بسبب شربتو اؼبخدرات لنقص عناءه. أما 

مل السيئ. م  اسأصدقاء فيبغضون عن ذلك سأنو يبثل لألمراض على الع
 ن قدوة ؽبم.و أنو ال بد عليو بالتمثيل على العمل اغبسن ويك

 
 االستقبال، نوبتجية عليو كان ليلةٍ  يف أنو اؼبهم"

 ؼبا استعدادًا كلَّها الليلة يسهر أن بد ال وكان
 أن يبكن ال وكان .أحداث من اؼبدينة عنو تتمخض

 يف ويبالغ ؽبا، يستعدَّ  أن دون كهذه مناسبةٌ  سبرَّ 
 عيونُو أصبحت حىت اجمليد عبد ودخن .االستعداد

 وردية ؽبا إمبا بيضاء، ىي وال سبامًا، ضبراء ليست
 االستقبال، حجرة يف مكتبو على وجلس .بُت البُت

 إليو تفدُ  واؼبمغوصُت اؼبوجوعُت أسرابُ  وبدأت
 (".ٔٗٔ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس،  .صارخةً 
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، فبا  النعاس لتقليل يدخنالليل ،  يف عبد اجمليد نوبةعندما 
سبب يف صراع. ىذا يف صبلة "ودخن عبد اجمليد حىت مل تكن عيناه ي

 اجمليد عبد لكن ، يدخن لن أنو افًتض ، اؼبستشفى يف."ضبراء بالكامل
 جيًدا مثااًل  ىذا يكون أن هبب.أصدقاؤه يعجبو مل حىت القواعد خالف

 عينيو ، بالنعاس يشعر الليل يف سأنو ولكن، يدخنون ال الذين للمرضى
 يف ىذا تضمُت يتم.النعاس من للتخلص التدخُت يقرر مث ، ضبراء

 زبفيف يف بالتدخُت اجمليد عبد اىتمام بسبب الفوائد يف االختالف
 خالل من ؼبرضاه جيد مثال تقدًن منو يُطلب ، كطبيب بينما،النعاس
 .التدخُت عدم

 

 إحدى جاءتْو اسأسراب ىذه أعقاب ويف"
 من اثنان ومعو ضابط دخل إذ اؼبعضالت؛
 خدودٍ  ذا ؿبنيٍّا قصَتًا رجاًل  وبرسان العساكر

 مكتب على كثَتة أوراقًا الضابط ووض  .غائرة
 لو وقال باالختصار، اغبكاية عليو وقصَّ  الطبيب،

 فيها،))غرزة(( ففرَّ كل  مَن  ىاصبوا إهنم
 عثروا فتَّشوه وحُت الرجل، ىذا إمساك واستطاعوا

 مشغولون ىم وفيما حشيش، قطعة على معو
 إليو حاضر وإنو وابتلعها، غافلهم اؽباربُت دبتابعة
 فيها ما ويستخرج للمعدة، غسياًل  للرجل ليعمل
 (".ٕٗٔ-ٔٗٔ، ٜٕٔٓ)إدريس،  حشيش من

اعتقلت الشرطة عبد اجمليد وىو يف اؼبستشفى ، سأنو اهتم 
 موضح ىذا.وكان غاضًبا باستخدام اؼبارهبوانا ، لكن عبد اجمليد رفض

 معو اكتشفوا فتَّشوه وحُت ، الرجل ىذا إمساك واستطاعوا" اعبملة يف
.اجمليد عبد وأجرب غضبا أكثر الشرطة جعل وىذا" حشيش قطعة على
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 يستهلك اجمليد عبد سأن الفوائد يف االختالف يف ذلك تضمُت مت وقد
 بسبب اجمليد عبد الشرطة اعتقلت بينما التعب من للتخلص اؼبارهبوانا
 .اؼبارهبوانا استخدام قواعد انتهك اجمليد عبد سأن وأيضاً  العمل مطالب

  

 وجد وقد اجمليد، عبد صاحبَنا اؼبعضلةُ  وأَعجبت"
ة فيها  عما االختالف كل زبتلف جدة وغبلِّها لذَّ

، ٜٕٔٓ)إدريس، الطويل أوؽبا من الليلة بو جرت
ٔٓ"). 

عتقل يد سعيًدا جًدا عندما رأى الشرطة كان صديق عبد اجملي
عبد اجمليد ، فعل ذلك لعبد اجمليد حىت ال يعيد اسأشياء السيئة مرة 

وقد وجد فيها لذَّة وغبلِّو". وقد مت “ىذا موجود يف اعبملة  .أخرى
تضمُت ذلك يف عامل االختالف يف االىتمام سأن صديق عبد اجمليد  

قبل الشرطة هبدف أن يستعيد  كان سعيًدا عندما مت القبض عليو من
 عبد اجمليد وعيو ويًتك البضائ  غَت اؼبشروعة.

  

 أن على فأصرَّ  الصامت، التشجي ُ  يَكِفو ومل"
 اقتن  قصَتة مناقشة وبعد .يديو من اغبديد يفكَّ 

 اسأصفر والشارب اسأضبر الوجو ذو الضابطُ 
 .("ٕٗٔ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس، الزرق والعيون

عندما مت تقييد يديو ، حاول االنفصال ، فبا رد عبد اجمليد يب
 ذلك جاءسبب يف اضطراب.يثار غضب الشرطة على عبد اجمليد و أ
 تضمُت مت وقد" فأصرَّ على أن يفكَّ اغبديد من يديو ".  اعبملة يف

 حاول ولذلك بريء أنو شعر اجمليد عبد سأن االىتمام اختالف يف ذلك
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 الذي اجمليد عبد لتأمُت العمل الشرطة ضباط على كان بينما اؽبرب
 .خطأ ارتكب

 

 اؼبكتب، والضابط الطبيب غادر عجل وعلى"
 فوق الراقد القصَت الرجل حول كلهم والتف وا
 خَتٍ  من جوفو يف ما كلَّ  يستخرج العالية اؼبنضدة

 يأمره السالم عبد يف الطبيب وشخط .شر ومن
 وىبتمو ِحرز يف الغسيل بقية م  القطعة بوض 

 بالفرح، الوردية الضابط عُتُ  وتألسأت بالشم ،
 ِحرزٍ  يف جسُدىا وأصبح اعبريبة، ثبتت وقد

 أعُيد وقد .النهاية يف الرجلُ  واقتيد .حصُت
 صوتو يف يقول حرَّاسو بُت ومشى يديو إىل اغبديد

 وهلل ناس، يا مظلوم :الثائر الضعيف
 (".ٖٗٔ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس، مظلوم

بفحص عبد اجمليد للتأكد فبا إذا كان قام الطبيب على الفور 
صحيًحا أنو كان يتناول اؼبارهبوانا وعثر على قط  من اغببوب يف معدتو 

" وقد ثبتت  عبارة يف ىذا على العثور متبعد فحصها تبُت أهنا حشيش.
 يستخدم اجمليد عبد سأن الفوائد يف االختالف يشمل وىذااعبريبة ".
 الستخدامو اجمليد عبد الشرطة اعتقلت ابينم عبوي خفيفلي اؼبارهبوانا
 .القانونية غَت السل 

 االقتصادية العوامل  ( ب

العامل االقتصادي ىو العامل اسأكرب وىو أكرب سبب للصراع 
الذي يؤدي إىل اعبريبة بسبب عدم قدرة الشخص على تلبية احتياجاتو 

سواء كانت الدولة متطورة أم ال. ، ويستخدم العامل االقتصادي كمرج  
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ؤثر العوامل االقتصادية أيًضا على اؼبشكالت االجتماعية والسياسية يف ي
 يف االقتصادية العوامل أمثلةاعبوانب النفسية والبيولوجية للمجتم .

  :يلي كما" أرخص ليايل" القصَتة القصة ؾبموعة

 

 الشتائم من خراطيمُ  كانت العشاء صالة بعد"
 آباءَ  فُتصيب الكرًن، عبد فم من بغزارة تتدفق
 الطنطاوي طريقها يف وتأخذ وأمهاهِتا، القرية

 (". ٚ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس،  وأجداده

ربدث عبد الكرًن بقسوة م  والديو وعائلتو ، كره نفسو سأنو 
 صفي اليت" قرية" كلمة يف ذلك جاء.ولد يف وض  عائلي سيء للغاية

 سيئة اقتصادية حالة وىي ، الرحيم عبد بإقامة احمليطة الظروف حالة
 سيئة بيئية ظروف دعمهاوي جيدة الطفل شخصية علهب ال للغاية
 اليت االقتصادية العوامل أساس على الصراع يف ىذا تضمُت يتم.للغاية

 .والديو م  بقسوة التحدث على الكرًن عبد شج ي

  
 اسأرب  ىبطف كان ما الكرًن عبد أن واغبكاية"

 الز قاق يف ومضى اعبام ، من تسلَّلَ  حىت ركعات
 ُتطِبق وجعلها ظهره، وراء يَده لفَّ  وقد الضيق،
 غزلو الذي الثقيل وترب م، ضيقٍ  يف شقيقتها على
 شديد، تزم تٍ  يف صدره وأحٌت « الِبْشت » بيده
 النعجة صوف من حبمل تنوء أكتاَفو وكأن

 (".ٚ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس، 
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وذىب يف زقاق ضيق ، وىناك التقى  ترك عبد الكرًن الصالة ،
 يف موجود ىذا.امرأة ، مث عذهبا بسحب يديها خلفها عبعلها تعاين

مضٌق فًشقٌقتهاعلىُتطِبقوجعلها" صبلة  الكرًن عبد فيها عاش اليت"  وتبرُّ
 جعل فبا للغاية سيئة بيئية وظروف للغاية سيئة اقتصادية ظروف يف

  .للغاية سيئة البطن شخصية

 

 وراح عنادٍ  يف رقبتو طَوى بل هبذا، يكتفِ  ومل"
 ُحَفرٌ  كل و الذي الطويل اؼبقوس بأنفو يشمشم
 فانكمش فَمو، أطبق وقد ويزوم، صغَتة، سوداء
 أطرافُ  ووازت اسأصفر، النحاسي وجهو جلدُ 
 دباء مبللةً  تزال ما كانت اليت حواجبو ِقممَ  شاربو
 (".ٚ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس،  الوضوء

الكرًن بتعذيب امرأة يف زقاق ضيق ، وسحب رأسها  قام عبد
بعنف وقبل أنفها ووجهها. ىذا موجود يف اعبملة "بل طَوى رقبتو يف 

 الكرًن عبد بيئة حالة ىي ما". عناٍد وراح يشمشم بأنفو اؼبقوس الطويل
 ترعى حبيث جيدة ليست اليت القرية يف االقتصادية الظروف وكذلك

 الوض  من أمل خبيبة شعر سأنو الكرًن عبد بذلك قام وقد. الشخصيات
 .البيئة حالة وكذلك سأسرتو االقتصادي

 
 عليهم ُيسلِّطَ  أن إال كلِّو ىذا إزاء يستط ْ  ومل"

 آبائهم رءوس فوق البيوتَ  فُيخرِّب لسانَو،
 الواحد رِجلَ  شدَّت اليت الدايةَ  ويلعن وأجدادىم،

، ٜٕٔٓ)إدريس،  أنبتْتو اليت اغبرام والبذرة منهم،
 (". ٚص. 
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أسفو  أساء عبد الكرًن عائلتو بالكلمات القذرة ، وأعرب عن

عيش يف فقر وجوع. جاء ذلك يف كلمة يالشديد سأنو ولد يف عائلة 
"ويلعن" لعن عائلتو ، أىان قريتو. شعر خبيبة أمل كبَتة سأنو عاش يف 

يف العوامل  بيئة وعائلة فقَتة وسلوكو مل يكن جيًدا. يتم تضمُت ىذا
نتج يع سأن الظروف االقتصادية السيئة االقتصادية اليت تسبب الصرا 

.شخصية سيئة لعبد الكرًن



 ويَبخضُ  َيسب   وىو باغبََنق، الكرًن عبد ويرتعش"
 صغارٌ  كل و أصبح الذي اػبائب البلد على ويَبصقُ 

))بشتو(( يهتز, عن  و ويتساءل، صغار، يف
 من أكثر ُىم َمنمعمل التفريخ الذي يأيت منو 

 أن نفَسو يَُطْمِئن وىو غيظَو ويَزدردُ  رأسو، شعر
 اعبوع ال ؿبالة قاتلهم، و وأن هبم، كفيلٌ  الغد

))الكوريرة(( سرعان ما ذبيء فتطيح بنصفهم 
 (".ٛ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس، 

 

حقًا سأنو ولد يف كان عبد الكرًن غاضبًا ، وأعرب عن أسفو 
العامل ، يف مدينة مليئة باسأكاذيب ، يف أسرة فقَتة. ويتضح ذلك يف 
صبلة "ويرتعش عبد الكرًن باغبََنق" أنو كان غاضًبا وأخرب اسأطفال الصغار 
يف حيو أهنم سيكربون ذات يوم حيث سيعاين البالغون من نفس 

ط غبياة صعبة. ويرتبالظروف اليت يعاين منها عبد الكرًن وىي اجملاعة ، وا
تسبب يف صراع بسبب اغبالة االقتصادية يذلك بالعوامل االقتصادية اليت 

شج  عبد الكرًن على يسرتو وكذلك الظروف البيئية اليت السيئة سأ
 .ارتكاب جرائم مثل السرقة
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 عبد الشيخ باب ويطُرق يتنحنحَ  أن يستطي  "ال

 فوق من الرجل دف  فقط، اسأمس أول سأنو اجمليد؛
 عليو وأضحك اغبوض، يف فأوقعو الساقية، مدار

 على بينهما اػبالف دبَّ  ؼبا والوارد، الشارد
 ولسانُ  ساعتها ومن الساقية، إصالح مصاريف
 ساعتها الشيطان كان .لسانَو يالفظ ال الشيخ
 ىبرب هلل أشطر، بدعوتو طنطاوي ولكن شاطرًا،
 (". ٜ، ص. ٜٕٔٓطنطاوي )إدريس،  يا بيتك

 
عبد اجمليد يف قتال م  أحد جَتانو ، وطالب جاره دخل 

باؼبسؤولية سأن عبد الكرًن دمر بضاعتو. جاء ذلك يف صبلة "دف  الرجل 
من فوق مدار الساقية" طلب تعويًضا من عبد الكرًن عن إتالف 
بضاعتو ، لكن عبد الكرًن كان غاضًبا سأنو مل يكن لديو تكلفة 

عويض حىت جاء جده أخَتًا لتفريق التعويض ومل يكن يرغب يف تقدًن ت
 .القتال. العوامل االقتصادية اليت تؤدي إىل صراع يف اعبملة أعاله

 االجتماعية العوامل ج( 

 على الشخص قدرة عدم يف االجتماعي التغيَت يتسبب ما عادة
 صراع يسبب االختالف ىذا. سنا اسأكرب اعبيل وخاصة ، التطور مواكبة
 ما عادة. اؼبواعدة أو الشباب صبعيات اؼبثال سبيل على. اسأجيال بُت
 اؼباضي يف سأنو ، اؼبواعدة من اليوم اسأصغر اعبيل سنا اسأكرب اعبيل يبن 
 (.ٜٖ، ص ٕٙٓٓ)سوراس، مواعدة فًتة ىناك تكن مل

 
 نفَسو؛ هبا ضمَّ  اليت القسوة رغم الرجلُ  ارتبك"

 يلعبون كالفتافيت بصغارٍ  يبتلئ كان الز قاق سأن
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 واحدٌ  ويسرحُ  رجَليو، بُت ويتسرَّبون ويصرخون،
 شقي   ويصيبو ورائو، من وينطحو، بعيد من

 » عن النافرة الكبَت قدِمو أُصب  يف بصفيحة
) إدريس،  أصابعو بقية آخرُ  ويشد   « البشت
 .("ٚ، ص. ٜٕٔٓ

 
كان عبد الكرًن مرتبًكا بشأن بيئتو ، على الرغم من أنو كان 

البيئة ليست جيدة جًدا ، لكنو اآلن يف زقاق ضيق يعلم أن ظروف 
حيث كان ىناك أطفال يلعبون ، يركضون ، يصرخون ، وأيًضا مل يكن 
ىناك عدد قليل من اسأطفال الذين ركضوا وأضروا عبد الكرًن ولكنهم 

" الظروف بصفيحة شقي   ويصيبو" ظلوا صامتُت . وىذا مفسر يف العبارة
 .اؼبواطنُت واسأطفال واؼبراىقُت شخصية سيئةعل هبالبيئية السيئة 

 
 نذكره ال وكنَّا اجمليد، عبد اظبو صاحبٌ  لنا "كان
ل  روَّاده من فهو اغبشيش، ونذكر إال ََ اسأُو

 تاريخٌ  معو ولو وجوالت، صوالتٌ  فيو ولو القالئل،
 .("ٔٗٔ، ص. ٜٕٔٓطويل )إدريس،  حافل

 
التعب. كما يبي  يستخدم الطبيب عبد اجمليد القنب لتخفيف 

شيش". يتأثر عبد اغبىذه السل  غَت القانونية. وىذا مفسر يف كلمة "
أثر بأصدقائو يية اؼبوجودة يف البيئة احمليطة. اجمليد بالعوامل االجتماع

يأكلون اؼبارهبوانا خارج بيئة عملو ، فبا أثار غضب أصدقائو احملًتفُت ، 
 .د احملظورةومل يعجبهم عبد اجمليد الذي استهلك اؼبوا
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 الرأي في االختالفات د( 

االختالفات يف الرأي بُت اسأفراد اليت ربدث يف البشر شائعة 
جًدا. كل إنسان لديو رغبة أو رأي لكل شخص وال ىبتلف أيًضا عن 
البشر اآلخرين. على سبيل اؼبثال ، ىناك بعض اسأشخاص الذين وببون 

ىذا ىبلق صراًعا م  التدخُت ، وآخرون ال وببون دخان السجائر. 
، ص. ٕٙٓٓ)سوراس،  بعضها البعض بسبب االختالفات بينهما

ٖٛ.)  
 

 خفيفة بلكزة أحسَّ  ما سرعان إذ ىذا؛ ينف  ومل"
 :يقول جارَه وظب  انطالقها، من أفكارَه أعادت

)إدريس،  .وهلل أستاذ يا سعيدة فرصة دي
 (".ٖٔ، ص. ٜٕٔٓ

الذين كانوا دائًما كان اسأستاذ ينزعج من ضجيج جَتانو ، 
يقطعون أنفسهم. شعر أن اعبار ال يعرف نفسو عن كثب ، لذلك 
حكم فقط من اػبارج. حاول عدم الرد على كلمات جَتانو من خالل 
النظر إىل اؼبنظر خارج نافذة اغبافلة ، وأعرب عن أملو يف صفاء ذىنو 

 أحسَّ  ما سرعان إذ " اعبملة يف مفسر ىذا.ونسيان كلمات جَتانو
 عامل يف ىذا تضمُت يتم انطالقها". من أفكاَره أعادت خفيفة بلكزة

 مدين اسأستاذ أن للجمي  ليقول اسأستاذ ىدف يشوه جاره سأن اؼبعارضة
 صبي  أن يستنتج لذلك اؼبدنيُت أحد م  سيئة ذاكرة لديو سأنو سيئ

 كل ليست اآلخرين الربوفيسور يعتقد بينما ، سيئ وض  لديهم اؼبدنيُت
 ولكن السيئة لألشياء ليس اغبافلة من الغرض وأن سيئة اؼبدنية السلطات

 .ما مكان يف لرحلة
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 اسأستاذ مال الكثَتة اؼبطبات من مطب يف ولكن"
 ىنا، من وكلمة يوقعو فكاد اعبار، على

 أن لألستاذ واتضح تعرَّفَا، ىناك من واعتذارات
 فأغلق كان بالذي اسأستاذ واكتفى دكتور، جاره
)إدريس،  اإلغالق وأحكم اغبديث، باب

 (". ٖٖ، ص. ٜٕٔٓ
 

عرف الربوفيسور أن جاره كان طبيبًا ، ووفقًا لو فإن الطبيب ال 
ينبغي أن يكون يف اغبافلة أثناء عملو ، ولكن حبسب جاره كان يف 

 من مطب يف ولكنإجازة من العمل. مت العثور على ىذا يف عبارة "
". عرف اسأستاذ أن اعبار اعبار على اسأستاذ مال الكثَتة اؼبطبات
 بذلك اسأستاذ قام. للكالم لألستاذ واعتذر اعبار خاف مثطبيب ،

 أن بالفعل افًتض اعبار لكن ، بنفسو التشهَت عن اعبار وقفي حىت
 .طبيب اعبار أن اعبمي  سيخرب اسأستاذ بأن نفسو ىدد قد اسأستاذ

 
 كالريح، العربة وسارت اؼبطبات، وانتهت"

 ولكن أيًضا، صامت وجاره صامت، واسأستاذ
 فابتسم قراره ونسي شيًئا، احملامي تذكَّر وقت بعد
 الطب، يف دكتور بقى حضرتك اال :عباره وقال
 (".ٖٖ، ص. ٜٕٔٓ)إدريس،  يف واال

 

احتفظ احملامي بسر جاره الذي تبُت أنو طبيب ، ومل يكن 
يعرف ذلك عالنية. ىذا يف عبارة " واسأستاذ صامت، وجاره صامت 
أيًضا، ولكن بعد وقت تذكَّر احملامي شيًئا " عندما كان على وشك 
االنفصال عن السيارة ، قال اسأستاذ إنو كان يعلم أن اؼبهنة اجملاورة  
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طبيبة مباشرة وخائفة من إحراج أحد اعبَتان  كانت خائفة من كوهنا
سأنو كان ىبشى أن يصبح طبيًبا اعبري واػبوف من اعبَتان واػبوف من 
أن يكون جَتانًا من قبل اعبمهور حول مهنتو ، بينما قال اسأستاذ إن 

 .اؽبدف ىو جعل اعبَتان يتوقفون عن التواض  يف اسأماكن العامة

 يف استنتاجو يبكن، أعاله االجتماعياسباب الصراع  شرح من
 :التايل النحو على جدول شكل

 

 ؾبموعة اسباب الصراع مبرة

 ٛ اختالف الغايات ٔ

 ٙ اقتصادية عوامل ٕ

 ٕ اجتماعية عوامل ٖ

 ٖ معارضة عوامل ٗ
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 ل الرابعالفص
 ختتاماال

 الخالصة . أ
أرخص  القصَتة القصة صب  ىذه يف اؼبوجود الصراع أن استنتاج يبكن البحث اىذ يف
 ٛ الواقعي الصراع يشمل. واقعية وغَت واقعية ونبا ، الصراع أشكال من شكلُت ليايل

 صبلة ، اعبنسي التحرش من واحدة صبلة ، االضطهاد أحكام ٕ ، باإلىانة أحكام
 .التهديد من وجزء ، اعبرائم من وصبلتُت خيانة، واحدة
 الباحثة وجد ، القصَتة القصة ىذه صب  يف الصراع تسبب اليت العوامل أن حُت يف

 صبل ٙ ، الفردي االىتمام لعوامل صبل ٜ: ذلك يف دبا الصراع أسباب من أشكال ٗ
 .اؼبعارضة لعوامل صبل ٖ و ، اجتماعية لعوامل صبالن ، اقتصادية لعوامل
 

 االقتراحات . ب
 منظور من القصَتة القصة من ؾبموعة يف االجتماعي الصراع الدراسة ىذه تبحث

 قصة ٖ الباحثة أخذ الدراسة ىذه يف ، قصَتة قصة ٕٔ على وبتوي الذي كوسر لويس
 العديد ىناك أن ةالباحث أدرك. الواقعية وغَت الواقعية الصراعات على وركزوا ، حبثوا قصَتة
 فقط ينتمي الكمال سأن اؼبثالية الكلمات عن وبعيدة الدراسة ىذه يف القصور أوجو من
 بالتأكيد ومفيًدا للقراء مفيًدا البحث ىذا يكون أن الباحثة ملتأ وتعاىل سبحانو اهلل إىل

 النحو على البحث من ؼبزيد اقًتاحات الدراسة ىذه يف الباحثة قدمت. أنفسهم للباحثُت
 :التايل
 
 بشكل االجتماعي الصراع لفهم أوالً  البحث ىذا قراءة يف يؤمل البحث من ؼبزيد. ٔ

 ."ليايل أرخص" القصَتة القصة ؾبموعة ؿبتويات بعض ومعرفة أفضل
 نظرية غَت أخرى نظريات تستخدم أن يبكن البحوث من اؼبزيد أن الباحثة يقًتح. ٕ

 .االجتماعي الصراع
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 .الدراسة ىذه عن ـبتلف منظور باستخدام ةالباحث وصيت البحث من ؼبزيد. ٖ
 ؾبموعة يف ـبتلف موضوع قصَتة قصة استخدام يُتوق  ، البحث من ؼبزيد. ٗ

 .الدراسة ىذه يف دراستها يتم مل اليت" ليايل أرخص" القصَتة القصص
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 قائمة المصادر والمراجع
 المراجع األجنبية - أ

(. الصراع اإلجتماعي يف الفيلم "عمر" غبامت على ٜٕٔٓحنيف عزيزي سعودي.) ،ؿبمد
ربليلية إجتماعية لرلف دىرندورف(. ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم )دراسة 

 اإلسالمية اغبكومية.
 ليالت" القصَتة القصة يف االجتماعي الصراع(. ٜٕٔٓؿبمد، نور حسن اؽبدى. ) 

ماالنج:  (.كوسر لويس اسأديب االجتماع علم هنج) الكيالين لنجيب" الزفاف
 المية اغبكومية. جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلس

 دراسة" )عمر" فيلم يف االجتماعي الصراع(. ٕٔٔٓكسوما، دويكا فراىسيت إنداه. )
. ماالنج: جامعة موالنا مالك إبراىيم (سوينجوود آالن اسأديب االجتماع علم نظرية

 اإلسالمية اغبكومية. 
 أضبد علي اؼبزاد يف امربوثرية الدراما يف االجتماعي الصراع(. ٕٛٔٓاسأحوان ، عفيف.) 

ماالنج: جامعة  (.كوزر الفديد لويس اسأدب اجتماع علم يف دراسة) باقطسَت
 موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية.  

(. أرخص ليايل. مؤسسة ىنداوي سي آي سي: اؼبملكة ٜٕٔٓيوسف، إدريس.)
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 سيرة ذاتية
. زبرجت ٜٜٛٔمايو  ٕٙ تاريحيف بليتار  لدت، و فيااوليا صرجي أ

سنة   (Dermojayan)ديرموجايانيف من اؼبدرسة اإلبتدائية اإلسالمية 
منب   مدرسة اؼبتوسطة يف الدراسة اصلتبعد ذالك  و،  ٕٓٔٓ
بالتار و زبرجت يف سنة   (Mamba‟us Sholihin 2)ٕ الصاغبُت
 Darul) اصلت اؼبدرسة الثانوية يف دار العلوم جومبانغ، مث   ٖٕٔٓ

Ulum Jombang) ٖ موالنا  جامعةيف  تدرس. بعد ذلك ، ٕٙٔٓو زبرجت يف سنة  سنوات
، وزبصص يف اللغة العربية وآداهبا يف كلية  ٕٙٔٓماالنج يف عام  اإلسالمية اغبكومية مالك إبراىيم

 .ٕٕٓٓالعلوم اإلنسانية وأكمل دراستو بنجاح يف عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


