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االستهالل

:قاؿ هللا تعاىل يف القرآف الكرًن
ِِّ وقَاتِلُوهم ح ىَّت الَ تَ ُكو َن فِ ْت نَةٌ وي ُكو َن ال ِّدين
لِل فَِإ ِن انتَ َهواْ فَالَ عُ ْد َوا َن إِالى َعلَى
ََ
َ ُْ َ
ُ
ِ
)ٔ1ٖ :ني (البقرة
َ الظىال ِم
Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi
Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali
terhadap orang-orang zalim.(QS. Al-Baqarah:193)

أ

اإلهداء
أىدم ىذا البحث اٞتامعي إىل:
أيب احملبوب "رٛتة بوديونو" ك أمي احملبوبة "إمرأة
كأخيت صغَتة سيت مطمئنة ك أخي صغَتة أٛتد رجاؿ حرس القويل
كٚتيع أصحايب يف قسم اللغة العربية كأدهبا ،كمعهد سبيل الرشاد اإلسالمي
السلفي الٯتكن أف أذكر أٝتاءىم كاحد فواحد الذين قد أعطوين ٛتاسة يف إهناء
ىذا البحث ،يسر هللا عليكم كابرؾ هللا فيكم أٚتعُت.
إليهم ٚتيعا أىدل ىذا اٞتهد ا١تتواضع.

ب

كلمة الشكر والتقدير
اٟتمد هلل الذم أنزؿ علينا القرآف عربيا ،كأنعم علينا أبنواع النعم كلطائف
اإلحساف ،كفضلنا على سائر خلقو بتعليم العلم كالبياف ،كالصالة على دمحم ا١تبعوث ٓتَت
ا١تلل كاألدايف ،كعلى آلو كأصحابو بدكر معامل اإلٯتاف ،كمشوس عوامل العرفاف .أما بعد.
قد ٘تت كتابة ىذا البحث اٞتامعي ٖتت ا١توضوع :الصراع اإلجتماعي لرلف
دىرندركؼ يف ركاية "سنونوات كابوؿ" لياٝتينةحضرا (دراسة إجتماعية أدبية) .كاعًتفت
الباحثة أهنا كثَت النقص كا٠تطأ رغم أهنا قد بذؿ جهدىا إلكماؿ لو.
كىذه الكتابة مل تصل إىل مثل الصورة بدكف مساعدة األساتيذ الكراـ كالزمالء
األحباء .كلذلك يقدـ الباحث فوائق االحًتاـ كخالص الثناء إىل:
 .9الربكفيسور دكتور موجيا راىرجو ،ا١تاجستَت رئيس اٞتامعة موالان مالك إبراىيم
اإلسالمية اٟتكومية ماالنج.
 .2الدكتورة استعادة ،ا١تاجستَت عميدة كلية العلوـ اإلنسانية.
 .1الدكتور دمحم فيصل ،ا١تاجستَت رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا
 .4دمحم أنوار فردكسي ا١تاجستَت ،مشرؼ يف كتابة البحث اٞتامعي
 .5دمحم صوين فوز ا١تاجستَت ا١تشرؼ أكادميك بقسم اللغة العربية كأدهبا.
 .6كل األساتيذ كاألستاذات الكرماء قد علموين كلوحرفا كاحدا ابلصرب كاإلخالص.
أقوؿ ٢تم شكرا جزيال على كل مساعدهتم ٚتيعا .كجعلنا هللا كإيهم من أىل العلم
كا٠تَت ،كال يفوت عن رجائي أف ينفع ىذا البحث اٞتامعي للباحث كسائر القراء .آمُت
ايرب العا١تُت.
الباحثة
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ادلستلخص
نينيك فوجي أستوتك ،91199969 ,الصراع اإلجتماعي لرالف داىرندرؼ يف ركاية
"سنونوات كابوؿ" لياٝتينة حضرا (دراسة إجتماعية أدبية).البحث اٞتامعي .قسم اللغة
العربية كأدهبا ،كلية اإلنسانية ،ا١تشرؼ :دمحم أنوار فردكسي ا١تاجستَت.
الكلمة الرئيسية :الصراع اإلجتماعي لرلف داىرندرؼ ،الركاية "سنونوات كابوؿ"
الصراع ىو التوتر بُت األفراد كاٞتماعات بينهما حريصة على التفوؽ على بعضها
البعض أك كضعت جانبا .كفقا لنظرية أف الصراع اإلجتماعي رالف دىرندركؼ ٬تب أف
تتوافق مع القواعد كٗتضع القائمة لعملية التغيَت .كاختارت الباحثة الركاية سنونوات كابوؿ
ايٝتينة خضرأ ألف مستوحاة من النضاؿ من أربعة الشخصيات الذين كانوا الثابتة جدا يف
اٟتفاظ على حياهتم يف كابوؿ ،حيث متعة ال كجود ٢تا ،كيعترب خطيئة اليت ٯتكن اف تكوف
٦تيتة فضال عن العديد من النزاعات .كىكذا جاءت أسئلة البحث ما أسباب الظهور الصراع
اإلجتماعي يف الركاية "سنونوات كابوؿ" لياٝتينة حضرا ،كما أشكل الصراع اإلجتماعي يف
الركاية "سنونوات كابوؿ" لياٝتينة حضرا؟
الطريقة يف ىذا البحث استخدـ البحث الكيفي .كالغرض من ىذه الدراسة ىي
كصف الصراعات االجتماعية كلوصف أسباب كأشكاؿ الصراع االجتماعي .نتائج البحث
ىو يوجد أسباب الصراع اإلجتماعي يف ركاية سنونوات كابوؿ ايٝتينة حضرا مبدأ التفاكض،
الصراعات النظرية بسبب مواقف تتعارض كاالختالفات يف كجهات النظر إىل أف عتيق شوكت
كشخصيتها اليت تعاين من الصراع مع طالباف .يف حُت أف أشكاؿ الصراع االجتماعي رالف
دىرندركؼ يوجد الثاين أشكاؿ الصراع ،صراع الدكر كالصراع االجتماعي .صراع الدكر ىنا
ىو دكر عتيق شوكت عندما أصبح مأمور ٬تعل ٢تا تغَتت على ٨تو متزايد ،كأهنا أصبحت
كعرة كىشة.
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Abstract
Ninik Puji Astutik, 13310069, social conflicts Rafl Dahrendrof in Novel Gulls
of Kabul Khadra Yasminah work (study Sociology of Literature). Essay.
Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, the State Islamic
University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. Advisor: Muhammad
Anwar Firdausi M.Ag.
Key Words: Conflict Rafl Dahrendrof, Novel Gulls of Kabul
Conflict is tension or tensions between the two sides, both individuals and
groups. Both were eager to outdo each other or put aside. In accordance with the
theory that society Dahrendrof Rafl conflict must comply with the existing rules
and subject to the process of change.
Researchers chose the novel Gulls of Kabul Khadra Yasminah work was
inspired by the struggle of four characters who were very persistent in maintaining
their lives in Kabul where, where the fun does not exist and is considered a sin
that can be deadly as well as many conflicts. Thus came the formulation of the
problem the cause of social conflict in the novel A seagull from Kabul Khadra
Yasminah work and other forms of social conflict by conflict theory Rafl
Dahrendrof using sociological approach to literature.
The method used in this research is using qualitative methods. The
purpose of this study is to describe the cause of social conflicts and to describe
the form of social conflict. The results of this study indicate that the existence of
the two causes of the conflict, namely the existence of the negoisasi principle and
the existence of human needs. Here Atiq shaukat and other leaders into conflict
with the Taliban. While the forms of social conflict Rafl Dahrendrof there are
only 2 types of role conflict and social conflict. Role conflict here is the role Atiq
Shaukat when it became a warden makes its increasingly changed and she became
an abusive to others.
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Abstrak
Ninik Puji Astutik, 13310069, Konflik sosial Rafl Dahrendrof dalam Novel
Burung camar dari Kabul karya Yasminah Khadra (kajian Sosiologi Sastra).
Skripsi. Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017. Pembimbing: Muhammad
Anwar Firdausi M.Ag.
Kata Kunci:Konflik social Rafl Dahrendrof, Novel Burung Camar dari Kabul
Konflik adalah ketegangan atau perseturuan antara 2 belah pihak baik
individu maupun kelompok. Keduanya berkeinginan untuk saling mengalahkan
atau menyisihkan. Sesuai dengan teori konflik Rafl Dahrendrof bahwasanya
masyarakat harus tunduk dengan aturan-aturan yang ada.
Peneliti memilih novel Burung Camar dari Kabul karya Yasminah Khadra
karena terinspirasi dengan perjuangan 4 tokoh yang sangat gigih dalam
mempertahankan kehidupan mereka di Kabul dimana, disana kesenangan tidaklah
ada dan dianggap sebagai dosa. Sehingga muncullah rumusan masalah apa
penyebab konflik sosial dalam novel Burung camar dari Kabul karya Yasminah
Khadra dan bentuk-bentuk konflik sosial menurut teori konflik Rafl Dahrendrof
dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode
kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan sebab konflik sosial serta
mendeskripsikan bentuk konflik sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
adanya 2 penyebab konflik yaitu adanya negoisasi prinsip dan adanya kebutuhan
manusia. Disini Atiq shaukat dan tokoh-tokoh lain mengalami konflik dengan
tentara Taliban. Mereka patuh dengan aturan yang diterapkan oleh Taliban.
Sedangkan bentuk konflik sosial Rafl Dahrendrof hanya ada 2 jenis yaitu konflik
peran dengan konflik sosial. Konflik peran disini yaitu peran Atiq Shaukat ketika
menjadi seorang sipir menjadikan sifatnya semakin berubah dan dia menjadi
seorang yang kasar dan rapuh.
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الفصل األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
الصراع ىو التعارض الذم تشأ يف اإلنساف نفسو (ا١تشكلة الدخلية) أك بُت
اإلنساف كألخر (ا١تشكلة ا٠تار٬تية) يف حولو .كالصراع قد يكوف ا١تخالفة
) (disagreementأك التشويق بُت اجملتمع أك كوف الصعوبة األخرل بُت اثنُت أك أكثر.
كالصراع أيضا يسبب إىل ا١تعارضة بُت الطرفُت حًتأل طرؼ إىل اآلخرين كأهنم مانعوف
كمتطفلوف للوصوؿ إىل حاجاهتم كأغراضهم .ك الصراع شكل من أشكاؿ التفاعل
الشحصي الدنيا ميكى ا١تكثف بُت طرفُت أك أكثر ،تربطهما عالقة اعتماد متبادؿ
 ،interdepenceكىو ينتج عن بركز قدر من اإلختالؼ كعدـ التوافق يف الرؤل كا١تصاحل
1
كاألىداؼ كالتوجهات.
أما الصراع مفهوـ رالف داىرندكؼ يقدـ عامل اإلجتماع اال١تاف ىذا الصراع على
أنو حصيلة العالقات بُت األفراد الذين يشكوف من إختالؼ يف األحداث .كأما الصراع
اإلجتماعي ىو ٭تدث الصراع االجتماعي نتيجة لغياب االنسجاـ كالتوازف كالنظاـ
كاالٚتاع يف ٤تيط اجتماعي معُت .ك٭تدث أيضا نتيجة لوجودحاالت من عدـ الرضى
حوؿ ا١توارد ا١تادية مثل السلطة كالدخل كا١تلكية أك آليهما معا .أما احمليط االجتماعي
ا١تعٍت ابلصراع فيشمل كل اٞتماعات سواء كانت صغَتة كاٞتماعات البسيطة أك كبَتة
2
كالعشاثر كالقبائل كالعائالت كالتجمعات السكنية يف ا١تدف كحىت الشعوب كاالمم.
الصراع يكوف عادة حوؿ القيم ،أك ا١تكانة ،أك القوة ،أك ا١توارد احملدكدة أك النادرة ،كال
تقتصر أىدؼ األطراؼ الدخلة يف عالقة الصراع على ٣ترد الفوز ابمتياز معُت كحسب،
9نسيم الصمادم .خالصة كتب ا١تدير كرجل األعماؿ .القاىرة9 .2992 .
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كلكنها تتعدل ذلك إىل الرغبة يف إخضاع ا٠تصوـ .كٖتدث مثل ىذه الصراعات
بُت أفراد أك بُت ٚتاعات أك بُت أفراد كٚتعات .كىي موجودة بشكل أساس كىاـ يف
3
كل نسق اجتماعي اجتماعي على اإلطالؽ.
يعرؼ رلف دىرندرؼ النظرية السوسولوجية كوهنا ٣تموعة قوانُت يستخرج منها
استنتاجات دقيقة كغَت متميزة ٢تا فاعلية يف تفسَت كشرح سلوؾ ك تفكَت الناس من
كاقعها اٟتقيقي .اف ٤تاكلة رالف دىرندرؼ يف دراستو للصراع انطلقت من الوظيفة
كنظرية النسق كالتوازف كاليت تركز على النظاـ العاـ ،كمن نقده لقضية لويس كوزر اليت
تقسَت يف ضوئها الصراع كظيفيا داخل النسق ،كانطلق من ا١تنظور ا١تاركيس ا١تؤدم إىل
أف الصراع الكامن كيف كل النظاـ ىو مصدر التغَت يف ىذه النظاـ.

4

يف ىذه الركاية سنونوات كابوؿ لياٝتينة خضراء (ابلفرنسية )Yasmina Khadra :ىو
االسم ا١تستعار للكاتب اٞتزائرم دمحم مولسهوؿ .كلد يف  99يناير/كانوف األكؿ 9955
ابلقنادسة يف كالية بشار اٞتزائرية .كاف كالده ٦ترضان ككالدتو بدكية ،كيف عمر التاسعة
التحق خضراء ٔتدرسة عسكرية ،كٗترج منها برتبة مالزـ عاـ  9978كا٩ترط يف القوات
ا١تسلحة .خالؿ فًتة عملو يف اٞتيش قاـ إبصدار ركاايت موقعة ابٝتو اٟتقيقي .عاـ
 2999كبعد  16عامان من ا٠تدمة يقرر ايٝتينة خضراء اعتزاؿ اٟتياة العسكرية كالتفرغ
للكتابة ،كاستقر الحقان مع أسرتو يف فرنسا.
إف الركاية نوع من القصص يتفاكت يف الطوؿ كيكتب ابلنثر .كالركاية ٔتعنها العلم
ىو القصة الطويلة ،ذات الصياؽ ا١تتمادل يف الزمن ،كاألحداث ا١تتشعبة يف ا١تكاف ك

 1الدكتور دمحم اٞتوىرم ،ا١تدخل إىل علم اإلجتماع  ،القاىرة 49، 2997
4أٛتد زايد  ،علم اإلجتماع كالنظارايت الكالسيكية ك النقدية  ،مصر ٩:تضة مصر للطباعة ك النثر 2996،
،ص 961
2

ا١تتنوعة يف إطار الوحدة كاألشخاص النموذجيُت الذين ٭تيوف كيسعوف يف نطاؽ
اجملتمع الرحب بفئاتو كتناقضابو ،كأفرحو كأحزانوْ ،تيث ٖتتزؿ اٟتياة اإلنسانية كأحداثها،
إذ ىي تنقص حياة شخص ،أك حيوات أشخاص ،كترسم معامل بيئة أك بيئات كتشهد
5
على ٣ترم عصر أك عصور.
الصراع يف كابوؿ أفغانستاف خالؿ اٟتكم طالباف  ،2999-9996ك ا١تدينة خربتها
بسبب حرب طويلة .الطغياف اٟتاكم إىل يفسد اٟتياة للمواطنُت .كألغت كل أشكاؿ
الًتفيو ،كٯتنع النساء من مغادرة ا١تنزؿ كحدىا دكف الربقع الذم يغطي جسدىا ابلكامل.
الوضع يكاد يكوف خاليا من اٟتياة ،كمدينة كابوؿ ىي ا١تدينة اليت ٯتوت .اإلسكاف
كالعقارات للقصف ،االنقاض فقط كا٠توؼ ا١تتبقية .مت القبض على زكج يشتبو ا١توجهة
إىل أمريكا كسجنوا دكف مرافق الئقة كدكف ٤تاكمة.
يف مدينة كابوؿ القابعة ٖتت القيظ ،بُت خراب النكبة كخراب العقوؿ ،يبحث
رجالف كامرأاتف عن معٌت ٟتيامت :حضرم ٥تلوع٤ ،تامية منعت من ٦تارسة مهنتها،
سجاف يتقلّص شيئان فشيئان يف ظل تنفيذ االعدامات العمومية كزكجة تصارع مرضان
ّ
عضاالن ،كخالؿ رحلتهم ْتثا عن الكرامة االنسانية ،يعيشوف عذاب ّأمة صدمتها اٟتركب
كجنوف أىلهاُ ،سلّمت لتعاكيذ زعمائها الركحيُت كلطغياف استبداد الطالباف.
نشأت كثَتة من النظرية األدبية اٟتديثة ،كأما العلم اليت تبحث عن العالقة بُت
اجملتمع كاألدب ىي سوسولوجيا األدب ،ككانت إٕتاىتو ىي أف اإلنتاج األديب إال حصاد
ٚتاعات من الكتاب عرب اٞتياؿ كاألدب كأية ظاىرة إنسانية ٭تضع للتطورات كالتغَتات
6
اليت ٮتضع ٢تا أية ظواىر إجتماعية أخرل.
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كيف ىذا البحث األديب اإلجتماعي يعٍت ابلنظارية الصراع اإلجتماعي رالف
دىرندركؼ كطريقة ٖتليل البياانت احتارت الباحثة نظرية ميلس ىوبرماف .كيف الركاية
سنونوات كابوؿ لياٝتينة خضراء ا١توجود الصراع اإلجتماع بُت اجملتمع ك اٟتكم.
إضافة إىل ذلك ،البحث إىل ركاية سنونوات كابوؿ لياٝتينة خضراء مناسب بنظرية
الصراع إلجتماعي رالف دىرندركؼ كطريقة ٖتليل البياانت احتارت الباحثة نظرية ميلس
ىوبرماف ألف مشكلة فيها ا١توجود الصراع اإلجتماع ىو الوضع اإلجتماعي بُت اجملتمع
كاٟتكاـ ككل اجملتمع توحد غَت اٟترية القسرم .كٖتليلها نظرية ميلس ىوبرماف ألف لكل
البحث كيفي استخداـ نظرية كإنو من األسهل.
ب .أسئلة البحث

مضافا إىل ا١تعلومات السابقة ،فتقدـ الباحثة أسئلة البحث اليت ستحللها على
األمور األتية:
 -1ما أسباب الظهور الصراع اإلجتماعي يف الركاية "سنونوات كابوؿ" لياٝتينة حضرا ؟
 -2ما أشكل الصراع اإلجتماعي يف الركاية "سنونوات كابوؿ" لياٝتينة حضرا؟
ج .أهداف البحث
أما األىداؼ الرئيسية ا١ترجو حصو٢تا يف ىذا اٟتث ،كىي لوصف ك معرفة:
١ -1تعرفة اٞتنس الصراع اإلجتماعي يف الركاية "سنونوات كابوؿ" لياٝتينة حضرا
١ -2تعرفة أشكل الصراع اإلجتماعي يف الركاية "سنونوات كابوؿ" لياٝتينة حضرا.
د .فوائد البحث
 -1الفائدة النظارية
4

نتائج ىذا البحث تكوف زايدة لنظرية علم اإلجتماع األديب ،مع أف مذاكرات
األدبية ىو شكل من أشكاؿ التحويل اإلجتماعي يف ىيئتو لزايدة العلوـ األدبية خاصة
يف الصراع اإلجتماع.
 -2الفائدة التطبيقية
ابنتهاء ىذا البحث ،عسى الباحثة كالباحثوف األخركف أف تستفيدكا ألمور األتية:
أ .أف يكوف ىذا البحث بعضا من ا١تراجع ،حصوصا للطالب الشعبة اللغة العربية
كآدهبا.
ب١ .تساعدة الطالب خاصة يف شعبة اللغة العربية كأدهبا يف فهم النظرية اإلجتماعية
األدبية رالف دىرندركؼ كلتسهيل القارئ غن فهم الصراع اإلجتماعي.
ىػ .حتديد البحث
لسهولة عملية ىذا البحث كاإلبتعاد عن شرح اإلتساع ،فالباحثة ٖتدد عن
ا١توضوع الصراع يف الركاية سنونوات كابوؿ يعٍت الباب األكؿ إىل ابب العاشر.
ك .الدراسة السابقة
البحث ابستخداـ مدخل اإلجتماعي األديب ىو كثَت ،ككذلك البحث
ابستخداـ الركاية "سنونوات كابوؿ" لياٝتينة حضرا غَت موجود .كالدراسات السابقة
اليت كجدهتا الباحثة ىي كما اييل :
 .9دكيك فراىسيت إنداح كسوما طالبة من جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية
اٟتكومية ماالنج سنة ٖ 2995تت ا١توضوع "الصراع اإلجتماعي يف حوار فلم
"عمر" (دراسة أدبية إجتماعية ألالف سويعوكد ) .(Alan Swingewoodكنتيجة ىذا
البحث ىي الصورة عن الصراع اإلجتماعي الذم حدث بُت الفاعل كالفرؽ اليت
تدمر حياتو .حىت عرؼ الصراع الذم حدث يف ىذا الفيلم ك أسباب حدكثو.
5

 .2دسي ترم ستياكات 2994 .الصراع اإلجتماع يف ركاية سَتاح ألٛتد م .سوىريونو
(البحث اٞتامعي) يف قسم الًتبية اللغة اٞتاكية كلية اللغة ك الفن جامعة اٟتكومية
يوكياكرات .أما نتائج ىذا البحث يعٍت موجود الصراع يف الركاية يعٍت ا١تشاحنات،
تشامت ،كنزاع .اسباب الصراع ىو سنك يطلب جويو لذىب إىل كاىن.
 .1عفيف ٛتيدم زين  2996الصراع اإلجتماعي يف ركاية العمارة اليعقبياف لعلىء
األسواين (دراسة األدب اإلجتماعي) من قسم اللغة العربية كأدهبا جامعة موالان
مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية ماالنج .كأما أسئلة البحث ىي ما صورة الصراع
اإلجتماعي يف ركاية العمارة اليعقبياف لعلىء األسواين (دراسة األدب اإلجتماعي)
كما أسبب الظهور الصراع اإلجتماعي يف ركاية العمارة اليعقبياف لعلىء األسواين.
كأما نتائج ىذه الدراسة إىل أف الركاية العمارة اليعقبياف لعلىء األسواين ىناؾ 1
الصراع اإلجتماعي ،كىي:الصراع اإلقتصادم كاٞتنس األيديولوجي.
 .4نيلي عزة النعمة  2996الركاية ٛتامة سالـ لنجيب الكيالين (دراسة إجتماعية أدبية
ماركيسية)من قسم اللغة العربية كأدهبا جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية اٟتكومية
ماالنج .أما نتائج ىذا البحث يعٍت ٖتليل الصراع اإلجتماعي يف ركاية ٛتامة سالـ.
الصراع اإلجتماعي يف ركاية ٛتامة سالـ تقدـ الطبقتُت٫ ،تا الطبقة األعلى (اٟتاج
عبد الودكد) ك الطبقة األدىن (الفالحوف ا١تستأجركف) كجد العرج من جهة اإلقتصاد
كالسياسة ك إلجتماعية ،كيسبب ا١تعاندة الكبَتة بُت الطبقتُت كاألاثر السيئة جملتمع
القرية .كالثانية نتيجة ٖتليل أيديولوجية ٧تيب الكيالين يف ركاية ٛتامة سالـ ،كجدت
عالقات الكثَتة بُت اٟتقيقة اإلجتماعية يف الركاية اٟتقيقة اإلجتماعية يف اجملتمع منها
العالقة من جهة اإلقتصاد كمن جهة السياسة .كمن ذلك العالقات ظهرت،
إيديولوجية ٧تيب الكيالين اليت تتحيز إىل الطبقة األدىن .تصور اإليديولوجية ٧تيب
الكيالين بظهور اضطهاد الطبقة األدىن (الفالحوف ا١تستأجركف) غالبا.
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من تلك البحوث السابقة ،كاف البحثاف ا١توافقتُت يف ٣تاؿ الصراع اإلجتماع كمدخل
اإلجتماعي األديب ،كأما يف ىذا البحث كأخذت عن ا١توضوع الركاية "سنونوات
كابوؿ" كالنظرية الصراع اإلجتماعي رالف داىرندرؼ.
ز .منهج البحث
يقدـ ىذا منهج البحث عن نوع البحث ،كا١تصادر البياانت ،كطريقة ٚتع البياانت،
كطريقة ٖتليل البياانت ،كطريقة عرض البياانت.
 -1نوع البحث
ىذا البحث البحث الكيفي  Qualitative Researchيعٌت ال يقف الباحث يف ٖتليل
البياانت فحسب بل يبدؿ جهده يف تفسَتىا كأتكيلها ،ككانت البياانت كنتيجة ٖتليلها
تقرر تقريرا كصفيا الكميا إحصائيا 7.يستخدـ ا١تنهج الوصفي يف دراسة األكضاع الراىنة
للظواىر من حيث خصائصها ،أشكا٢تا كعالقاهتا ،كالعوامل ا١تؤثرة يف ذلك ،كىذا يعٍت
أف ا١تنهج الوصفي يهتم بدراسة حاضر الظواىر كاألحداث بعكس ا١تنهج التارٮتي الذم
يدرس ا١تاضي ،مع مالحظة أف ا١تنهج الوصفي يشمل يف كثَت من األحياف على
8
عمليات تنبؤ ١تستقبل الظواىر كاألحداث اليت يدرسها.
 -1مصادر البياانت
كانت مصادر البياانت تتعلق ٔتوضوع البحث .كمصادر البياانت يف البحث األديب
ىي نصوص الركاايت كالقصص القصَتة كا١تسرحيات كاألشعار كاألفالـ .كتنقسم
9
مصادر البياانت إىل قسمُت :ا١تصدر الرئيسي ك ا١تصدر الثناكم.
7توفيق دمحم  ،علم اللغة العاـ (القاىرة  :مكتبة كىبة 91 )9979
 8رهبي مصطفى علياف  ،عثماف دمحم غنيم  ،مناىج كأسلليب البحث العلمي النظرية ك التطبيق (األردكف  :دار
صفاء42 )2999 .
8

)Siswantoro, Metode penelitian sastra analisis struktur Puisi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
hal. 72
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أ .ا١تصدر الرئيسي :كىي تلك ا١تصادر اليت تتواجد فيها البياانت بصفة أصولية ،كتقوـ
الباحثة ىذا ابستخداـ الركاية "سنونوات كابوؿ" لياٝتينة حضرا ك ترٚتتها ابلغة
اإلندكنيسية لعبد ا١تالك
ب .ا١تصدر الثناكم :أما ا١تصادر الثناكية ىي ا١تصادر اليت تتواجد ٣تمعة كجاىزة
كيقتصر دكر البحث ىنا على ٖتليل تلك البياانت كاستخالص النتائج الالزمة لبحثو
منها كىذه البياانت قد تكوف منشورة أك غَت منشورة كىي تتضمن الكتب ،كا١تراجع،
كالواثئق ،كالسجالت الرٝتية كغَتىا 99.ابإلضافة إىل ذلك التعريف فتستحدـ
الباحثة بعض ا١تصادر ا١تتعلقة ابلبحث فهي :كتاب ،البحوث العلمية ،ا١تقاالت ك
ا١تصادر األخرل ا١تتعلقة اب ١تصدر الرئيسي كيقوم أتكيده.
 -2طريقة ٚتع البياانت
كانت طريقة ٚتع البياانت يعٍت ا٠تطوات األىم يف البحث ألف لتحصل على
البياانت الصحيح 11.كأما الطريقة ٚتع البياانت الباحثة ابستخداـ الطريقة القرأة
القشط) (Teknik baca skimmingىو أسلوب يف القرأة من خالؿ الًتكيز على قرأة
األفكار الرئيسية .كأما طريقة ا١تسح الضوئي) (Teknik baca skimmingىو الطريقة
استخدـ الباحثة يف مسح الصحفة كاملة الركاية "سنونوات كابوؿ" لياٝتينة حضرا
12
ابلتمشيط كل الصفحة ابلتساكم هبدؼ العثور على البياانت عن الصراع بسرعة.
 -3طريقة ٖتليل البياانت
مضاؼ إىل نوع البياانت كصفتها ،تستحدـ الباحثة طريقة ٖتليل البياانت عند
ميلس ىوبرماف  .Miles Hubermanيقوؿ ميلس كىوبرماف أف عملية ٖتليل البياانت
تفاعال كاستمرارا حىت بلغ .كانت عملية ٖتليل البياانت ىي:
99دكتور دمحم عبد الفتاح حافظ الصيويف ،البحث العلمي الدليل التطليقي للباحثُت (عماف :دار كئل )2992،
85

10

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.
Hal: 308
12
Sedarso. 2007. Speed Reading, Sistem Membaca Cepat dan Efektif. Jakarta: Gramedia. Hal: 84
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 -1تلخيص البياانت

data reduction

كاف تلخيص البياانت ىي أكؿ ا٠تطوة بعد ٚتع البياانت ،ليس التحليل يف ٚتيع
البياانت كلكن البياانت ا٠تاصة اليت تتعلق ٔتوضوع البحث .كما يقوؿ ٤تسوف أف
تلخيص البياانت إ٬تاز البياانت كاختيار البياانت الرئيسية كالًتكيز إىل األشياء
13
ا١تهمة.
أ .بعد ٚتيع البياانت  ،صنفت ابحثة البياانت.
ب .اختارت ابحثة البياانت تتعلق ابا١توضوع الصراع كأشكاؿ الصراع يف الركاية
سنونوات كابوؿ لياٝتينة حضرا.
ج .اختارت ابحثة البياانت على ا١توضوعات الفرعية عن الصراع كأشكاؿ الصراع
يف الركاية سنونوات كابوؿ لياٝتينة حضرا.
د .احدفت ابحثة البياانت غَت تتعلق اب١توضوع ك ا١توضوعات الفرعية عن الصراع
كأشكاؿ الصراع يف الركاية سنونوات كابوؿ لياٝتينة حضرا.
 -2كعرض البياانت data display
أما ا٠تطوة التالية ىي عرض البياانت ،كعرض البياانت بعد ٗتليص البياانت.
كاف يف البحث الكيفي ،تقدًن عرض البياانت بشكل النص القصصي كىذا التقدًن
أغلب لإلستخداـ يف البحث الكيفي .كبعد تلخيص البياانت مث عرض البياانت
خطواهتا يعٌت:
أ .كجود البياانت ا١توضوع كا١توضوعات الفرعية الذم يشتمل عن الصراع كأشكاؿ
الصراع يف الركاية سنونوات كابوؿ لياٝتينة حضرا.
ب.تبسيط البياانت
ج .عرض البياانت اب ٠تالصة يعٌت النص السردم
Sedarso, Speed Reading, Sistem Membaca Cepat dan Efektif. 246
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التبُت
 -3ك ّ
التبُت ىي ا٠تطوة الثالثة من طريقة ٖتليل البياانت عند ميلس كىوبرماف Miles
 .Hubermanقد قامت عملية التصحيح طلما البحث .كىذا لقصد دقيقة نتائج
البحث.
أ .تد٠توؿ البياانت ابألدلة صالحية
ب.مث يستنتج البياانت
conclusion drawing atau verivication
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الفصل الثاين
البحث النظري
يف ىذا الباب ستبحث الباحثة عن النظرايت اليت تتعلق ببحثها .يتظمن ىذا
الباب على ا١تباحث اآلتية :
 -1مفهوم عن الصراع
يعرؼ الصراع يف قواميس اللغة العربية على أنو "نزاع " أك خالؼ" أك "تضارب"
كيعترب الصراع نزاع مباشر كمقصود بُت أفراد كٚتاعات من أجل ىدؼ كاحد .كتعترب
ىزٯتة ا٠تصم شرطا ظركراي للتوصل إىل ا٢تدؼ 14.كما عرؼ الصراع أبنو نشاط كلي
يتنازع فيو األفراد مع بعضهم البعض ،من أجل ىدؼ معُت .الصراع أييت من الفعل
الالتيٍت الذم ىو  configureأم ضارب بعضهم البغض .الصراع ىوا صراع بُت التعبَت
الفردم مع غَتىا كاٞتماعات مع ٣تموعات أخرل لعدة أسباب .يف ىذا الرأم ،كيظهر
ا٠تالؼ اختالفا بُت اثنُت أك أكثر من األشخاص اليت أعرب كتذكر كشهدت 15.أما
16
أقساـ الصراع ىي:
أ -الصراع الفردم
يبقى الصراع يف مرتبة الشخص موضوع دراسة ،أاثر اىتماـ ٚتيع مدارس علم
النفس تقريبا ،كنظرية التحليل النفسي كالنظرية السلوكية ،كنظرية األدكار.
ب -الصراع بُت األفراد

٩94تبة من أساتذة علم اإلجتماع ،ا١تراجع يف مصطلحات العلوـ اإلجتماعية ،اإلسكندرية :دار ا١تعرفة اٞتامعية،
ب،ت82 ،
95دمحم عاطف غيث ،ملرجع سبق ذكره74 ،
 96الزبَت بن عوف عيسى "ٖتلليل سوسولوجي للصراع يف ا٢تينات احمللية ا١تنتخبة"949 ،2999 ،
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كىو الصراع الذم يقع بُت الفرد كرؤسائو كزمالئو كمرؤكسو داخل ا١تنظمة ،كتلعب
ا١تتغَتات ا١تعرفية كاإلدراكية دكرا كبَتا يف الصراع بُت األفراد حيث ٖتدد كعي األطراؼ
ابلصراع القائم بينهم كما ٖتدد أفعا٢تم كسلوكاهتم اٖتاه ىذا الصراع.
ج -الصراع اٞتماعي
ٯتكن أف يتولد الصراع داخل اٞتماعة ،كينطلق علم النفسي اإلجتماعي من ا١تسلمة
التالية:
 .9ٯتكن مصدر الصراع يف التفاعالت بُت األفراد يف التنظيم البَتكقاطي.
 .2يتضمن التفاعل غالبا الصراع ،أم تضارب يف ا١تصاحل كالتصرفات ،أما طبائع
الصراع اال٬تابية كالسلبية فعائدة للسيورة الصراعية.
 .1كيشكل ىذا التعارض يف ا١تصاحل كالتصارفات بُت أعضاء اٞتماعة ظاىرة طابعية
٘تاما.
 .4يقع الصراع اٞتماعي بُت أفراد ٚتاعة كاحدة ،أك بُت ٚتاعات متعددة.
 -2الصراع يف مفهوم رالف داهرندوف
ينظر مفكرك مدرسة الصراع على العكس من تشديد الوظفيُت على اإلستقرار
كاإلٚتاع إىل العامل على أنو يف حالة صراع متواصل ،كيفًتضوف أف السلوؾ افجتماعي
٭تسن فهمو يف سياؽ الصراع أك التوتو بُت اٞتماعات ا١تتنافسة ،كليس من الضركرم أف
يكوف ىذا الصراع عنيفا ،اذ ٯتكنو أف أيخذ شكل ا١تفاكضات العماليية كالسياسيات
اٟتزبية كالتنافس بُت اٞتماعات الدينية كاألثنية .رالف دىرندركؼ ىو عامل اجتماع من
أصل ا١تاين ،يعد من أكائل الداعُت للنظرية الصراعية اٞتديدة تندرج ضمن النظرايت
الوسطى ،اليت تقوـ جزئيا على ا١تاركيسية ،كلد سنة  9929كاف كتابو بعنواف" الطبقة
كالصراع الطبقي يف اجملتمع الرأٝتايل" الكتاب الذم حول آرءاه كنظرايتو ككاف قد صدر
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سنة  9957كفيو اندم دىرندركؼ بضركرة أف يهتم علم اإلجتماع بتحليل مشاكل
17
التغَت كالصراع كالعنف يف البناء اإلجتماعي.
الصراع يف مفهوـ رالف داىرندكؼ ) (Rafl Dahrendrof٭تدث الصراع اإلجتماعي
نتيجة لغياب االنسجاـ كالتوازف كالنظاـ كاإلٚتاع يف ٤تيط اجتماعي معُت .ك٭تدث ايضا
نتيجة لوجود حاالت من عدـ الرضى حوؿ ا١توارد ا١تادية مثل السلطة كالدخل ا١تلكية أك
كليهما معا .أما احمليط اإلجتماعي ا١تعٍت ابلصراع فيشمل كل اٞتماعات سواء كانت
صغَتة كاٞتماعات البسيطة أك كبَتة كا لعشاثر كالقبائل كالعائالت كالتجمعات السكنية
18
يف ا١تدف كحىت الشعوب كاالمم.
كالفكرة األساسية تتجلى يف القوؿ أف قضية الصراع بُت اجملموعات البشرية ىي يف
الواقع ظاىرة عضوية يف اٟتياة اإلنسانية كالعالقات السائدة بينها .كٯتكن أيراد نوعُت من
19
األسباب حوؿ استيطاف الصراع اإلجتماعيكظاىرة إجتماعية بُت اجملموعات البشرية:
ٙ .9تة ما يسمى"الرموز الثقافية" كىو نوع من األسباب اليت تؤدم إىل انسجاـ بُت
البشر أك إىل خصاـ .كا٠تصاـ يف ىذا السياؽ قد يتجلى يف اإلختالؼ على مفهوـ
السلطة ا١تادية.
 .2كمن كجهة نظر ماركيسية فإف قضية العدالة اإلجتماعية تعدد متغَتا بنيواي يف أاثرة
الصراعات اإلجتماعية طا١تا إف ىناؾ توزيع غَت عادؿ للثركة.
يعرؼ داىرندكؼ كجود اٟتالة اإلجتماعي يف اجملتمع (مصدر الصراع ىو العرج بُت
الغٍت ك ا١تسكُت ،بُت السيد كا٠تدمة كأصحاب العمل للعمالة ،القوم اٟتكاـ
ّ
كاحملكومُت .فهم الصراع من خالؿ فهم ىذا اجملتمع كجهاف ألف ٣تتمع يف أم كقتت
خضع للتغيَت حىت اإلقًتاض أف تغيَت اإلجتماعي يف كل مكاف .ٯتكن اجملتمع تظاىر
97على اٟتوات ،النظرية اإلجتماعية ،مرجع سابق ،ص 965
18

 diakses 30 Maret 2017رالف دهرندراف http://www.marefa.org/index.php?title
Ibid
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كالصراعات يف ٟتظة معينة ،ككذلك تساىم يف التفكل كالتغيَت ألف اجملتمع قائم على
20
اإلكراه من بعض أعضاء مقارنة مع األخرين .أشكاؿ الصراع لرلف داىرندكؼ:
أ .دكر الصراع صراع ألف ىناؾ اشتباكات عندما ٨تن على التوايل أدكار ٤تددة
كأشكاؿ كجود نزاع بُت التوقعات ا١ترتبطة بدكر .الصراع بُت الفئات االجتماعية.
الصراع بُت أك اليت ٖتدث يف دكر اجتماعي ،أك عادة يشار إىل تنازع يف األدكار.
دكر الصراع ىي حالة اليت يواجو فيها األفراد ىاراابهناراابف ا١تعاكس ١تختلف
األدكار.
ب.الصراع بُت الفئات االجتماعية دكلة فيها اجملموعات يتم اٗتاذ إجراءات يف
ا١تعارضة (معادية) بُت اجملموعات مع ٣تموعة كاحدة من الينونتوؾ للتحكم يف
عدة النتيجة النهائية ا٢تامة لكل ٣تموعة .تعبَت كاضح عن التوتر بُت األىداؼ أك
ا١تشاكل ا١تتعلقة ّتماعة ضد ٚتاعة أخرل.
ت.الصراع بُت اٞتماعات اليت تنظم كال لصراع بُت السياسي ككحدة كحدة كطنية.
ث.الصراع بُت الوحدات الوطنية ،كالسياسة بُت الدكؿ ،أك ا١تنظمات الدكليةٛ.تلة أف
العديد ٖتدث مع األىداؼ احملددة للجمهور ،أك ٗتل ابلنظاـ العاـ قلق الناس
شكل من أشكاؿ الصراع.
توضيحات لنظرية دهرندورف يف تفسري الصراع هو :

21

ٚ )1تاعات اجملتمع ٣تربة على التجمع يف صورة اٖتادات تشكل منظمات رٝتية
كالعاملوف يف بناء ىذه االٖتادات يشكلوف ٕتمعُت من ا١تراكز.
Robert H.Lauer, Perspektif Tentang Perubahan Sosial, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2001).

 29رؤية يف بعض منظور الصراعhttp://
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 )2كل ٕتمع من ىذين التجمعُت ٘تلك مصاحل كامنة.
 )3يف ظركؼ (( فنية ك سياسية كاجتماعية )) معينة تفصح ىذه ا١تصاحل الكامنة عن
نفسها يف شكل مصاحل ظاىرة.
 )4تتعارض ىذه ا١تصاحل بعضها مع البعض اآلخر فيكوف ذلك الصراع الطبقي.
 )5يتوقف انفجار الصراع الطبقي كعنفو على مدل تواجد ظركؼ موقفية معينة.
 )6كٔتا أف اجملتمع عبارة عن ٣تموعة من االٖتادات ا١تتنافسة ا١تتضاربة ا١تصاحل ،فهو
دائما ٣تهز ٔتنبع لديناميكية كالتغَت االجتماعي ا١تستمر.
وتفسري رالف دهرندروف للصراع :

22

ينطلق داىرندكؼ يف تفسَته لنظرية الصراع من خالؿ مفهوـ السلطة كالعالقات
السلطوية فحسب ،فأساس الصراع ىو التفاكت يف توزيع السلطة كا١تراكز السلطوية.
 -9ماىية السلطة عنده تتماثل كا١تفهوـ الفيربم ٢تا من حيث امتالكها فرصة إصدار
األكامر مع توقع االنصياع ٢تا.
 -2أما الصراع فيشمل كل العناصر اليت ٢تا صفة التناقض ،كسواء ٕتلت العالقات
التناقضية ،يف حالة عنف أك سلم كىدكء ،فإهنا ترتبط ٔتصدر الصراع كىو التمايز
السلطوم ،كتتم بلورهتا ٖتت ظركؼ معينة فاألكضاع االجتماعية كالسياسية ا١تتمثلة
يف اٟترماف حرية التعبَت عن الرأم ،كالظركؼ النفسية اليت تظهر يف حاالت اٟترماف
الكلي أك النسيب.
 -1االىتماـ ابلعالقات اليت تتميز ابلتناقض كالتضاد ،كتفسَت ما ينشأ عنها من صراع
عند داىرندكؼ فتتم يف ٤تورين :
 -4داخل التنظيمات االجتماعية (الوحدات) كترتبط مسألة توزيع السلطة فيها كمصدر
للصراعات من خالؿ ما يتعلق اب١تواقع الوظيفية منها كحسب ،بينما يغفل كبوضوح

22نفس ا١تراجع
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مصادرة الصراعات األخرل اليت ٯتكن أف تقع خارج نطاؽ ا١تواقع الوظيفية كتتخذ
طابعان سياسيان أك أيديولوجيان .
 -5على مستول اجملتمع كالتغَت االجتماعي ،فالصراع ظاىرة مستمرة الدٯتومة ال تنتهي
بشكل هنائي إال ابنتهاء اجملتمع نفسو كالًتابط كثيق كمتبادؿ بُت الصراع كعملية
التغَت االجتماعي ،كابلتايل فاجملتمع يف حالة تغَت مستمر ،كفكرة الصراع تستند إىل
كظيفتو يف اجملتمع كيف التغَت االجتماعي ،كىكذا يكوف الًتكيز يف دراسة الصراع
على معادلة العالقة ما بُت فكرة الصراع كالتغَت يف النظاـ نفسو كليس على مسألة
التوازف كاالستقرار ٢تذا النظاـ ٓتالؼ العديد من العلماء الذين تناكلوا ىذه العالقة
أمثاؿ فيرب ،كسنسر ،كدكركاًن.
 -6من ا١تأخذ على نظرية دارندركرؼ
 -7نظرية أحادية تتخذ من التمايز السلطوم مصدران أساسيان للصراع كهتمل اٞتانب
ا١تادم يف النظرية ا١تاركسية.
 -8ال تسعى إىل حسم الصراع بل تربز الدعوة صر٭تة إىل إدارة الصراع كتنظيمو،
ابعتبارىا أكثر فائدة كأكرب جدكل من حسم الصراع ابلقوة.
 -99ال ٖتاكؿ كضع إصالحات كحلوؿ ٢تذه الظاىرة ٖتوؿ دكف ٕتديدىا يف
اجملتمع.
اىتم دىرندركؼ ْتقيقة مؤادىا أف األبنية اإلجتماعية قادرة على أف تنتج من نفسها
العناصر اليت تدبرىا أك العناصر اليت تغَتىا ،كتبعا لذلك حوؿ ٖتديد اٞتماعات
كالعمليات اليت تدخل يف أحداث ىذه الظاىرة ٖتديدا نظراي ،كٖتليال ٕتريبيا امربيقيا كقد
حاكؿ أف يصيغ نظرية عامة عن الصراع اإلجتماعي مستفيدا من نظرية التكامل كنظرية
القهر .كأسس ٪توذجا توفيقيا أسسو القضااي التالية:
 -1ا١تصاحل ىي العناصر االساسية للحياة اإلجتماعية.
 -2تتضمن اٟتياة اإلجتماعية القهر كألغراء كاإلقناع.
16

 -3اٟتياة اإلجتماعية انقسامية ابلضركرة.
 -4اٟتياة اإلجتماعية تولد مصاحل تتباين يف القطاعات ا١تختلفة.
 -5يتضمن التباين اإلجتماعي كجود سلطة.
 -6اإلنساؽ اإلجتماعية مفككة ك٦تلوءة ابلتناقضات
 -7تناجح االنساؽ اإلجتماعية إىل التغَت.
 -8كل ٣تتمع ىو صيغة متكاملة من العناصر
 -9يسهم كل عنصر من عناصر اجملتمع يف آداء كظائفو.
 -10يقوـ كل ٣تتمع على أساس اإلتفاؽ بُت اعضاءه.
 -3الصراع اإلجتماعي
رأل كيبستَت  )9966(Websterأف مصطلح الصراع " "Conflictيف لغتو األصلية
معناه نضاؿ كاٟترب كاإلجتهاد يعٍت التعارض ا١تادم بُت أطراؼ كثَتة .كلكن نشأ معٌت
ىذا ا١تصطلح بدخوؿ " ا١تخالفة الشديدة أك ا١تعارضة على ا١تقتضيات كاألفكار
21
كغَتىا.
الصراع ىو شيئ يرتبط يف عالقة كتعامل كل الناس .ظهر الصراع من تعامل بُت الفرد أك
الفرقة يف كل عملية اإلجتماعية كاإلقتصادية كالسياسية كالثقافية 24.الصراع ىو ا١تالحظة
عن إختالؼ ا١تقتضيات .25أسباب الصراع رالف دىرندركؼ:
أ .امة ،حدث الصراع الناجم عن االستقطاب ،انعداـ الثقة كالعداء بُت اجملموعات
ا١تختلفة يف اجملتمع .تسوية ا١تنازعاتٖ :تسُت االتصاالت كالتسامح.
Pruitt dean G, Jeffrey Z. Rubbin, Teori Konflik social, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.

23

9
24

Affandi Hakimul Ikhwan, Akar konflik sepanjang zaman Elaborasi pemikiran Ibn Khaldun,
(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004) hal.73
25
Pruitt dean G, Jeffrey Z. Rubbin, Teori Konflik social, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.
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ب.مبدأ التفاكض ،الصراعات النظرية بسبب مواقف تتعارض كاالختالفات يف كجهات
النظر .ىناؾ حاجة إىل ٘تييز ا١تشاعر الشخصية ك٥تتلف ا١تشاكل كالقضااي .حل
الصراع :ىناؾ حاجة إىل التفاكض ا١تشًتؾ جيدة.
ت .نظرية "االحتياجات البشرية" ،كالصراع الناجم عن احتياجات اإلنساف األساسية
(البدنية كالعقلية كاالجتماعية) مل تتحقق .تسوية ا١تنازعاتٖ :تديد كالسعي معا
لتحقيق االحتياجات غَت ا١تلباة.
ث.نظرية ا٢توية ،الصراع ألنو مهدد ا٢توية ،الذم يضرب ّتذكره يف ا٠تسارة من ا١تعاانة
يف ا١تاضي .حل الصراع :بتحديد التهديدات كا٠توؼ ،ككذلك بناء التعاطف
كا١تصاٟتة من خالؿ اٟتوار.
ج.نظرية سوء التفاىم بُت الثقافات ،النزاعات الناٚتة عن االختالفات يف كيفية التواصل
بُت الثقافات ا١تختلفة .تسوية ا١تنازعات :فتح البصَتة كاٟتد من األفكار النمطية
السلبية كزايدة فعالية االتصاؿ بُت الثقافات.
حٖ.تويل الصراع" ،الصراع بسبب مشاكل عدـ ا١تساكاة كالظلم كمسألة اجتماعية
كاقتصادية كاالحتفاؿ .تسوية ا١تنازعات :يؤدم تغيَت ىيكل كطريقة عمل ذلك كَتاكا
الفوارؽ االجتماعية.
26

قاؿ سيموف فيشر  Fisher Simonأسباب الصراع يف ٣ 6تاؿ ،يعٍت :
 -1نظرية عالقة اجملتمع .شرحت ىذه النظرية أف الصراع حدث بسبب اإلستقطاب
الذم كقع عادة يف اجملتمع كظهر بعده الريب كالعداكة.
 -2نظرية مفاكضة ا١تبدأ .عدت ىذه النظرية أف سبب الصراع ىو ا١تقامات غَت
مناسبة كاختالؼ اآلراء عن الصراع بُت اٞتهات اليت أصاهبا الصراع.
Suwardono, Sidiq Ahmadi, Resolusi Konflik Dunia Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hal,7
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-3

-4
-5
-6

نظرية احتياج العاـ .ىذه النظرية ٗتوؿ أف الصراع رسخ رسخا عميقا يسببو
اإلحتياج األساسي للناس إما ماداي أك ذىنيا أك إجتماعيا الذم ال يتم .كا١تسألة
اليت تظهر عادة ىي األمن الذايت.
نظرية الذاتية .ىذه النظرية ٗتوؿ عن الصراع حدث بسبب الذاتية اليت هتددىا
الطرؼ اآلخر إما الفرد أك الفرقة.
نظرية سوء التفاىم يف الثقافة ىذه النظرية ٗتوؿ عن الصراع حدث بسبب
ا١تخالفة يف طريقة اإلتصاؿ بُت الثقافات ا١تختلفة.
نظرية ٖتويل الصراع ىذه النظرية ٖتوؿ أف الصراع حدث بسبب مشكالت
اإلختالفات كاإلجحافات اليت تؤدم إىل مشكالت اجتماعية كثقافية كاستقاللية.

 -4الرواية
الركاية من عمل األدب كيسمى أيضا قصة .الركاية ” “novelتصدر من الكلمة
الالتنية ” “novellasا١تشتقة من كلمة ” “novelsكٔتعٌت "اٞتديد" أك اٟتديث" ألف الركاية
أجدد من سائر إنتاج األدب األخر كاالشعر كغَته 27.يقوؿ  H.B Jassinإف الركاية من
عمل أتليف النثر ك٢تا صفة ،يحكي فيها أحداث رائغ ػن حياة المجتمغ .يقىل Sumarjo dan Saini
إف الركاية من كلمة سواء " "Romanكلمة " "Novelمن لغة إيطاليا كتنموا إ٧تيلزم كأمريكا "
 " Romanككن مستوايت يف عناصر٫تا القصة  .الركاية من عمل خياؿ كبٍت من عناصر
اٞتوىرم ،كعناصرىا كتب ابلشعراء عمدا كليكوف صوار حقيقاكامال مع األحداث
كالصراع فيها .كاد يقع األحداث فيها ليس لعبا .بسبب ىذا ٝتي بعمل األدب.
العناصر الداخيلية من الركاية يصدر القصة  .يقوؿ  Semiينقسم العناصر الركاية إىل
قسماف عظيمات :مبٌت ا٠تارجي ،كمبٌت الداخلي (جوىرم) ا١تبٌت ا٠تارجي كل شيئ ما
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خارج عمل األدب يؤثر عن حياة العمل األدب ا١تثاؿ منو التمثيل ،ا١توضوع ،طريقة
28
القصة ،مراكز القصة ،خلفية ،كالبالغة.
كإف الركاية نوع من القصص يتفاكت طويال كيكتب ابلنثر .كالركاية ٔتعناىا العاـ ىي
القصص الطويلة ذات السياؽ ا١تتمادم يف الزماف كاألحداث ا١تتشعبة يف ا١تكاف كا١تنوعة
يف إيطار الواحدة ،كاألصخاص النموذاجيُت الذين ٭تيوف كيسعوف يف نطاؽ اجملتمع
الرحب بفئاتو كتناقضاتو ،كأفراحو كأحزانوْ ،تيث ٮتتزؿ اٟتيات اإلنسانية كأحداثها ،إذا
ىي تنقصي حياة شحص أك أشحاص ،ترسم معامل بيئة أك بيئات كتشهد على ٣ترم
29
عصر أك عصور.
ككانت لركاية العناصر ا١تختلفة منها العناصر الدخلية كالعناصر ا٠تارجية ،كما يلي:
 -1العناصر الداخلية
العناصر الداخلية ىي العناصر اليت تبٍت العمل األدب نفسو كيسمى ابلعناصر
30
األساسية .العناصر اليت تسبب على انتاج التأليف األدبية ك٧تد يف كل أتليف األدبية.
كأما العناصر الداخلية ٜتسة قسم منها:
أ -الفكرة
الفكرة ىي األفكار كنظرة حياة ا١تصنف اليت كانت يف خلفية تصنيف األدب .ألف
األدب مراة اٟتياة اجملتمع .فكانت الفكرة ا١تعربة يف تصنيف األدب متنوعة جدا .الفكرة
تصتطيع أف ٖتتوم على مشكلة أك األخالؽ أك الدين ،أك اإلجتماع الثقايف ،أك
التكنولوجي ،أك العادة اليت تتعلق ٔتشكلة اٟتياة .بل كانت الفكرة تستطيع أف ٖتتوم
31
على نظرة ا١تصنف .أك الفكرة أك اإلرادة ا١تصنف يف سياسة ا١تشكلة الظهرة.
ب-

األمانة
28

M.Atar Semi, Anatomi Sastra, (Padang: Sidharma, 1988).Hlm.35
Zainuddin Fanani, Telaah Sastra (Surakarta: Muhammadiyah University Press.2004)4
30
Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,
2012)66,
31
Zainuddin Fanani, Telaah Sastra (Surakarta: Muhammadiyah University Press.2004)84
29

21

يف إلقاء الفكرة األساسية كانت ا١تصنف ال يتوقف اب لفقرة فقط ،كلكن معو ٥ترجا
لتوجو ىذه ا١تشكلة .ككاف ا١تخرج سيشتمل على نظرة ا١تصنف عن كيفية خطوتنا إذا
قابلنا تلك ا١تشكلة ،كىذه ىي األمانة.
ت-

الشخصية

الشخصية ىي كيفية ا١تصنف يف ظهور األشخاص كأحوا٢تا يف الركاية .كيف األدب
تربز الشخصية برزا كاضحا .فإف أف ٧تد لألدب شخصية خاصة أبسلوهبا ،أك
ٔتوضوعاهتا ،أك بركجها اإلنتاجية كجَتاف ،كا١تنفلوطي ،قاًن أمُت .كإما أف تكوف
الشخصية ا١تقلدة ،ال إبداع فيها كا لشعراء الذين قلدك أبو نواس يف الشعر ا٠تمرة ،أك
الذين قلدكا كعب بن زىَت يف الشعر الديٍت ،كيف الركاية تنقسم الشخصية إىل ثالثة أقساـ
32
كىي:
 -1الشخصية الرئيسية
ىي الشخصية اليت يدكر عليها ٤تور الركاية أك ا١تسرحية ،كليس شرطا أف تكوف بطل
العمل األديب ،إ٪تا يشًتط أف تقود العمل األديب ،كٖتركو يشكل لواىل تظهر فيو .كقد
يكوف البطل على العمل مؤداب دكرا غَت ٤تورل ،بينما شخصية اثنوية أك شبو ثناكية ىي
الرئيسية .كقد تكوف الشخصية الرئيسية اتبعا للبطل أك ٜتسا لو.
 -2الشخصية ا١تصطحة
ىي الشخصية اليت ال تزيد يف العمل األديب عن كوهنا إٝتا ،أك ٝتة معينة ال أ٫تية ٢تا.
كال تنطور يف أدائها ،كال يكوف ٢تا دكر مهم يثَت القارئ أك مشاىد .كىي عكس
الشخصية التامة ذات العمق الواضح ،كاألبعاد ا١تركبة ،كالتطور ا١تكتمل كال بد ألم
عمل ركائ أك مسرحي أف تكوف فيو شخصيات مسطحة إىل جانب شخصيات.
 -3الشخصية النمطية
32دمحم التواجي .ا١تعجم ص 547
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ىي تسمى كذالك الشخصية اٟتامزة .شخصية ال تكوف أساسية يف العمل األديب
كلكنها معركفة بنمط معُت عرفت بو .كجاىزة ألداء دكرىا ا١تعُت كأبلو القصر ،أك اتبع
األمَت ،أك البخيل أك الرجل الشطة .ىذا التخصيص معركؼ منذ عهد اإلغريق مث
الوماف .كيشًتة يف الشخصية النمطة أال يكوف الرئيسية ،أك اتكة ،أك ذات دكر فعاؿ.
ك٭تسن أف تتشبو بشر٭تة إجتماعية .ك٘تثل شخصية اتبعا من اجملتمع.
 -4األحداث
األحداث ىي ترتيب الركاية الذم يستمل على األحداث اليت أسست كاحدا
فواحدا كتعالقت ْتكم السبب كالعاقبة من األكؿ حيت األخرل .من ىذا التعريف
فكل األحداث ماقامت إال اب ألحداث.
 -5ا٠تلفية
ا٠تلفية يعٍت تصور أحواؿ ا١تكاف كالزماف مع حالة كقوع األحداث كىذا يعٍت أف
ا٠تلفية تتعلق اب ألشخاص كيف اٟتجة األخرل.
 -2العناصر ا٠تارجية
العناصر ا٠تارجية ىي العناصر اليت تشتارؾ على بناء التأليف األدبية بدكف ا١تباشرة،
ىذه العناصر خارج األعماؿ األدبية .من عناصرىا ىي األحواؿ الكاتب من أخالقو،
دينو ،حياتو ك إيدكلوجو الذم يؤثر يف كتابتو ،سَتة الذاتية من الكاتب ،اٟتياة اإلجتماع
حوىل الكاتب .العناصر اليت يقصدهبا ،منها:
أ.حالة مقدـ الكاتب ،اآلراء كا١تواقف كا١تعتقدات .أك ٯتكن القوؿ أبف السَتة الذاتية
لصاحب التسجيل ٖتدد ٪تط العمل ا١تنتاجة.
ب.حالة صاحب الكاتب أما اإلحتماء هبم النثر اإلبداعي يف علم النفس للقارئ.
ت.حالة البيئة صاحب الكاتب مثل اإلقتصادية ك السياسية ك إلجتماعية.
ث.عرض اٟتياة األمة من عديد األعماؿ الفنية كغَت ذلك.
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 -5مفهوم األدب وعلم اإلجتماعية
قاؿ رتزير  Ritzerاإلجتماع يعٍت علم الذم متع ّددة ٪توذجات  ،ىذا ا١تقصود ذلك
العلم لقي أنواع ٪توذجات الذم تنافس إىل غَته يف اإلحتطف القيادة ا١تيداف اإلجتماع
كلو ك عند سويكاكض  Swinggewoodإف اإلجتماع للدراسة علمية كا١توضوعي عن
11
األحواؿ الناس ،يف اجملتمع دراسة عن ا١تؤسسات كعماليات اإلجتماعية.
يف اللغة العربية ،عند تيوك  A. Teeuwاألدب اب١تعٌت اٟتقيقي يعٍت بلّيس
ليتًتس  belles-lettersأك األدب  ،susastraأك دفعة كاحدة اب١تعٌت الثقافة  civilizationأك
يف اللغة العربية ٘تدف .اإلجتماع ىو من كلمة " "sosioأك  societyالذم ٔتعٌت ٣تتمع ،
ك ” “logiأك "ٔ "logosتعٌت علم ،إذف علم اإلجتماع ٔتعٌت علم عن ٣تتمع أك عاـ عن
14
اٟتياة اجملتمع.
كعلم اإلجتماعي األديب أك سوسولوجيا األدب كما ٭تلو للبعض أف يسمية يهتم
ابألدب كظاىرة اجتماعية مثلها ،مثل كثَت من الظواىر اإلجتماعية األخرل ،كىو
يدرس أركاف األديب ،األثر األديب ،القارئ من الزاكية اإلجتماعية ،أل أف علم
اإلجتماعي األديب ٭تاكؿ أف يبُت العالقة بُت األدب كالظركؼ اإلجتماعية احمليطة بو،
كمثل ىذا العمل يفيد يف إلقاء أضواء متعددة علي الظاىرة األدبية كما يفيد دراسي
األدب ك نقاده كما يفيد علماء اإلجتماع أنفسهم.
كبَتا يف اٟتركة النقدية كاألدبية العالمية
أتثَتا ن
كعلم اإلجتماع األديب ٔتعٌت العاـ أثر ن
كقدـ ٢تا فوائد ٚتة من خالؿ الدراسات ا١تتعددة اليت ألقت أبضواء ساطعة علي الظاىرة
األدبية ،ابداعا كطبيعة ككظيفة ،كعلى العوامل ا١تؤثرة يف تطور األدب ،كيف تغَت ا١تدارس
األدبية ،كيف ظهور أنواع أدبية جديدة ،كيف الكتاب ك انتماء اهتم.
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 DR. Faruk Pengantar Sosiologi Sastra dari Modernisme Struktralisme Genetik sampaiمترجم من
Postmodernisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal
34
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كإذا كاف علم اإلجتماع األديب ٔتعنا العاـ يهتم ابلعالقة بُت األدب ك الظركؼ
اإلجتماعية ،فإف كجد مواقف متعددة لعلماء اإلجتماع تتباين إىل حد تنافص حوؿ رؤية
طريف العالقة .فهناؾ علم اإلجتماع أديب يهتم بتفسَت نشأة األدب .ككاف موضوع علم
اإلجتماع كعلم األدب ىو اإلنساف فيب اجملتمع .كيصف أىل علم اإلجتماع
(السوسولوجي) حياة افنساف كاجملتمع من خالؿ التحليل العلمي كا١توضوعي ،كأما
األديب فهو يعربه من خالؿ العاطفة بوجهة نظرة الشخصية 35.على الرغم أف علم
اإلجتماع كعلم األدب لديهما بعض اإلختالفات كلكن قد يعطي تفسَتا ١تعٌت النص
األديب .ذلك كاف أمرا مفهوما ،ألف علم اإلجتماع كعلم األدب ليهما موضوع كاحد ىو
اإلنساف .األدب ىو التعبَت عن حياة اإلنساف اليت ال ٯتكن أف يفصل عن اجملتمع.
كىكذا ،كلو كاف علم اإلجتماع كعلم األدب ٫تا شيئاف ٥تتلفاف كلكن ٯتكن أف يكوف
مكملة.

36
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الفصل الثالث
عرض البياانت وحتليلها

 -1حملة عن الرواية سنونوات كابول ليامسينة حضرا

ككاف مدينة كابوؿ يف أفغانستاف يف البداية مدينة ٚتيلة ،كمركز األعماؿ ،كمكاف

مناسب .كيبدك أف بَتاكاد العيش معا ىنا منذ غزك ركسيا الضباب كالعاصفة .موجو
ا١تقاكمة أاي كانت قادمة من طالباف الذين ينفذكف نظاـ ىذا بصوت عاؿ .اشتعلت
اٟترب حىت كل الضحك كالنكات كٚتاؿ ا١تدينة كىو ٭تتضر ،ا١توت .فقط أطالؿ كوخ،
ا١تتسوؿ ،كاٞتيش ،كا١تعيشة كيسيمراككاتف .ككاف شوكت عتيق مأمور سجن امرأة قد
حكم عليهم ابإلعداـ .شكلت حالة السجوف ،كالبيئة ،كلوائح فوضى لو الركح أصبحت
خشنة كىش .زكجتو ،موسارات ،بيساكيتاف اليت اقتصر ببساطة كما لو كاف إلياس مع
مرضو .يف كسط سيساكنيا كابوؿ مع الغبار كا١تتسولُت ،كتنفيذ اٟتكم اب١توت ،يف كوخ،
عاشت ٤تسن مع زكجتو ،زكانيرا٤ .تسن ىو الشخص ا١تتعلم ،كالدٯتقراطية ،كالكراىية
الرجم .زكجتو قاض سابق ،من كيلوارجا .السلطة من حركة طالباف يف كابوؿ ٬تلب
الكثَت من التغيَتات٤ .تسن ا١تثل تصبح دبلوماسي االنتهاء من البلوتونيوـ .زكانيرا كٚتيع
النساء ،بغض النظر عن الشباب أك القدٯتة ،كينبغي ارتداء الربقع إذا كانوا يريدكف ا٠تركج
من ا١تنزؿ .غالبان ما ٖتدث مشاجرات بُت اثنُت من األزكاج .تفاقمت األكضاع اليت
عصفت يف كابوؿ .القمة تدمَت األسرة ٤تسن كزكانيرا عند كال٫تا التسكع مدينة كابوؿ،
٭تصلوف على عدـ التمتع .كقد زكانيرا عقد أعصابو كالتحلي ابلصرب يف بلدىا برقة يف
اٟترارة اٟتارقة اليت يتم ذلك ،يف حُت اضطر ٤تسن ١تتابعة احملاضرات "بصَت ا١تال".
25

كأصبح اٟتادث سببا من أسباب الشقاؽ بُت ٤تسن كزكانيرا يف كقت الذم بَتجونج
ابغتياؿ على ٤تسن زكجة لو يف بلده .زكانيرا من أم كقت مضى حكم عليو اب١توت .يف
الوقت نفسو ،أييت عتيق كبطل الذين سيتم ٖترير زكانيرا من اٟتكم أف ىذا سبب اإلغراء
موسارات .أنو على استعداد الستبداؿ عقوبة كزكانيرا اسأؿ عتيق للذىاب إىل أقصى
حد ٦تكن من كابوؿ .غَت أف الواقع كاف ٥تتلفان بعد ذلك بتنفيذ ،زكانيرا كمن مث اختفى.
عتيق يبدك من أم كقت مضى أف ٮتسر على ضوء حياهتا .كقالت أهنا أصبحت
٣تنوف.
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 -2حتليل البياانت الصراع اإلجتماعي رلف دهرندروف
 .1أسباب الظهور الصراع اإلجتماعي يف الركاية "سنونوات كابوؿ" لياٝتينة حضرا
النظارية لرلف دىرندركؼ يعٍت مبدأ التفاكض كنظرية االحتياجات البشرية :
أ .مبدأ التفاكض ،الصراعات النظرية بسبب مواقف تتعارض كاالختالفات يف كجهات
النظر .ىناؾ حاجة إىل ٘تييز ا١تشاعر الشخصية ك٥تتلف ا١تشاكل كالقضااي .حل
الصراع :ىناؾ حاجة إىل التفاكض ا١تشًتؾ جيدة.
38

"خذه إىل بييت .أسرع كال ٕترجر قدميك يف األزقة".
يف ىذه الفقرة أنو يبدك كاضحا أف عتيق ىو حراس السجن القياـ تعسفان ،حىت
ضد القانوف ألنو أطاع ضد النظاـ القائم يف كابوؿ .يف ىذه الفقرة يبُت عن
الصراع الدكر .أسباب الصراع ألف أف يكوف مبدأ التفاكض الذم الصراعات
النظرية بسبب مواقف تتعارض كاالختالفات يف كجهات النظر .ىناؾ حاجة إىل
http://ruslanfbs.blogspot.co.id/2014/04/resensi-novel-swallows-of-kabul_1737.html

18ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص .24
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37

٘تييز ا١تشاعر الشخصية ك٥تتلف ا١تشاكل كالقضااي .حل الصراع :ىناؾ حاجة
إىل التفاكض ا١تشًتؾ جيدة.
"خذه إىل بييت .أسرع كال ٕترجر قدميك يف األزقة".
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يف ىذه الفقرة أنو يبدك كاضحا أف عتيق ىو حراس السجن القياـ
تعسفان ،حىت ضد القانوف ألنو أطاع ضد النظاـ القائم يف كابوؿ .يف ىذه الفقرة
يبُت عن الصراع الدكر .أسباب الصراع ألف أف يكوف مبدأ التفاكض الذم
الصراعات النظرية بسبب مواقف تتعارض كاالختالفات يف كجهات النظر .ىناؾ
حاجة إىل ٘تييز ا١تشاعر الشخصية ك٥تتلف ا١تشاكل كالقضااي .حل الصراع:
ىناؾ حاجة إىل التفاكض ا١تشًتؾ جيدة.
"قاؿ مرزا بفظاظة :ماذا تريد؟ كضع الرجل إصبعا على صدغو كي يستعيد
صحوتو ،اٟتركة اليت زادت من ضجرا مرزا " أنطق أك عد من حيث أتيت .أال
40
ترل أبننا نتحدث؟
يف ىذه الفقرة يبُت عن الصراع الدكر الذم مرزا ٯتلكوف رغابت قطعت
األخرين ا١تارة .ىنا كاضح أف الصراع الدكر تؤثر بشكل كبَت على الشخص يف
العمل .أسباب الصراع ألف أف يكوف مبدأ التفاكض الذم الصراعات النظرية
بسبب مواقف تتعارض كاالختالفات يف كجهات النظر .ىناؾ حاجة إىل ٘تييز
ا١تشاعر الشخصية ك٥تتلف ا١تشاكل كالقضااي .حل الصراع :ىناؾ حاجة إىل
التفاكض ا١تشًتؾ جيدة.
19ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص .24
49ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص14 .
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"تتحق كابوؿ٤ ،تصورة بداخل ٛتاـ جبا٢تا الصخرية ،كما لو أف كوة من اٞتحيم
انفتحت يف السماء .إف زفرات الريح النادرة مل تعمل على إنعاش ا٢تواء اٞتاؼ أك
ٕتديدة ،بل تتسلي بتعليق الغبار يف الفضاء كي ثلهب العيوف كٕتفف اٟتلوؽ.
ىناؾ يطوؼ رىط من الطالباف حوؿ اٞتامع ال يقاؼ ا١تستكعُت ا١تارين
41
كإجبارىم ،بقوة السالح ،على االلتحاؽ اب١تصلُت".
على اٞتملة اليت تصف قوات حركة طالباف بشكل تعسفي كإجبار الناس
كابوؿ اإللتزاـ بقواد .ىنا يشَت إىل الصراع ألف إكراه .الصراع االجتماعي يف ىذه
ا٠تلفية يبدك ككاف ذلك مرة كاحدة عندما قبل ا٢تجوـ من حركة طالباف كابوؿ
٣تتمع مزدىر جدان مسامل كمزدىر .منذ كجود ىذا ا٢تجوـ من جانب طالباف،
يبدك كابوؿ ٯتكن أف تصبح ظلمة حىت اإلقليم أف كل فرد غضباف كقزـ دائمان
يستجيبوف للقواعد اليت تطبقها حركة طالباف .عندما يكوف ىناؾ ٣تتمع كعدـ
إطاعة ىذه القواعد سوؼ مث نياكالة ٬تب أف تقدـ .األرض ا٠تصبة لكابوؿ
السابقة أصبح اآلف جرداء بسبب القصف ا١تستمر ،ككثَت من الناس يفقدكف
كظائفهم ،كمن ىناؾ ،رأيت أف كجود نظرية الصراع االجتماعي تتوافق مع رالف
داىريندركؼ أف اجملتمع.
"لسنا يف بيتنا ،زنَتة بيتنا الذم بنينا فيو عا١تنا خربتو قذيفة .ليس ىذا
ا١تكاف إال ملجأ .كال أريد أف نفقد عاداتنا اٞتميلة .إف كسيلة الكفاح الوحيدة
اليت بقيت لنا ،لرفض التعسف كالرببرية ،ىي أف ال نتخلى عن تربيتنا .نشأان على
أحسن تربية ،ال إفراط كال تفريط ،عُت على حق هللا علينا ،كعُت على حق اٟتياة
الدنيا علينا كبشر زائلُت ،كعرفنا عن قرب الثرايت كا١تصابيح الكهرابئية كي ال
41ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص .45
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نكتفي بضوء الشمعة ا٠تافت فقط ،كذقنا أفراح اٟتياة فوجدانىا لذيذة كما أفراح
األخرة ال نقبل أف نعامل كالقطيع".
"أليس ىذا ما أصبحناه؟
"ليست متأكدا من ىذا .إستغل الطالباف ٟتظة ضبابية كي يعطوا ضربة مرعبة
للمغلوبُت .كلكنها ليست الضربة القاضية .كمن كاجبنا أف نقنع أنفسنا هبذه
اٟتقيقة".
"كيف؟"
بعدـ اإلكًتاث ابستبدادىم .سنخرج ،أنت كأان .صحيح أننا لن نشد يد بعضنا
البعض ،كلكن ال شيئ ٯتنعنا من ا١تشي جنبا إىل جنب 42 ".
اإلقتباس يف الفقرة عن قوات طالباف قد استفادت من قوهتا خالؿ ا٢تجوـ
سَتا٧تانتَتىاداب ا١تقيمُت يف ىذا ا١توضوع ضد نظامو .إذا كاف ىناؾ ٣تتمع ال
يتوافق مث ال تًتدد يف قوات طالباف أف التعذيب حىت قتلو .ىنا يبدك من الواضح
كجود اإلكراه على اتباع القواعد اليت يتم تطبيقها.
" الساعة تشَت إىل العاشرة صباحا ،كال شيئ يصد احملنطة بداخل شادكركىا.
يلوم الغضب بطنها كيسد خلقها .اجتهتها رغبة جنونية يف رفع كاغولتها ْتثا
43
عن نفحة متحملة من ىواء منعش ،كضاعفت من حالة عصيبتها".
اإلقتباس يف الفقرة ىنا يبدك أف القواعد اليت تطبق زكانيرا طالباف .زكانيرا
ارتداء الربقع عند ا٠تركج من ا١تنزؿ مع ىذه الظركؼ ٕتعل زكانيرا تشعر ابٞتنوف.
سبب كجود ىذه ا١تطالبات ألف اكتسبت حركة طالباف السيطرة على كابوؿ.
42ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص .82
41ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص .992
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ككفقا لالفًتاض أبف النظرية العامة رافل ينبغي أف ٗتضع للقواعد كالقوانُت اليت
تطبق.
ب .نظرية "االحتياجات البشرية" ،كالصراع الناجم عن احتياجات اإلنساف األساسية
(البدنية كالعقلية كاالجتماعية) مل تتحقق .تسوية ا١تنازعاتٖ :تديد كالسعي معا
لتحقيق االحتياجات غَت ا١تلباة.
تساءؿ بصوت خاف زيف ىدكئو:
"مابك ،مسرة؟أجدؾ ذلقة اللساف ىذا ا١تساء"
"رٔتا ألننا مل نتحدث مع بعضنا منذ فًتة"
كما أطلق العناف لالنك اليوـ؟"
ا١تريض...إف ا١ترض ٟتظة خطَتة ٟ ،تظة حقيقة حاٝتة .ال ٯتكن أف ٮتفى أحدان
شيئا عن األخر.
" كلكن ،سبق لك أف مرضت مرات عديدة...
أحس ىذه ا١ترة أف الداء الذم يسكنٍت لن يذىب بدكين.
دفع عتيق صحنة كتراجع إىل غاية اٞتدار.
"من جهةٖ ،تضرين يل لعشاء ،كمن جهة أخرل٘ ،تنعيٍت من تناكلو .إٔتدين أف
ىذا عدال؟
"اٝتح يل"
"تتجاكزين اٟتدكد ،مث تعتذرين .تصورم أنٍت لست فارغ شغل.
"كقفت ،مستعدة للعودة خلف الستار"
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ىذا ىو السبب الذم ٬تعلٍت إٔتنب اٟتديث معك ،اي مسرة .أنت دكما متأىبة
للدفاع ،كما الذئبة أماـ ا٠تطر .كحينما أحاكؿ إفهامك حقيقة األشياء ،تتفضُت
45
كتنسحبُت من ا١تناقشة" 44.صرخ عتيق خارجا عن طوره :مرة اخرل"
كيف حالة النزاعات بُت الفقرات عتيق مع مسرات .سبب الصراع بسبب موقف
دفاعي ضد موسارات عتيق عتيق جدان مستاء جدان بعد ذلك كاف ىناؾ صراع.
كتشمل ىذه األقواؿ أسباب نظرية الصراع "احتياجات البشرية" ،الصراع الناجم
عن احتياجات اإلنساف األساسية (البدنية كالعقلية كاالجتماعية) مل تتحقق.
تسوية ا١تنازعاتٖ :تديد كالسعي معا لتحقيق االحتياجات غَت ا١تلباة.
ككاف شوكت عتيق مأمور سجن امرأة قد حكم عليهم ابإلعداـ .شكلت حالة
السجوف ،كالبيئة ،كلوائح فوضى لو الركح أصبحت خشنة كىش .زكجتو،
مسرات ،بيساكيتاف اليت اقتصر ببساطة كما لو كاف إلياس مع مرضو.
46

كغمم عتيق يغضب "أمل تتعلم الطرؽ على الباب قبل الدخوؿ؟
كيف حالة النزاعات بُت الفقرات عتيق مع انسج .قضية النزاع منذ قدكمو
إىل انصح مكتب السجوف دكف االستفادة من الباب حىت أف من ىناؾ ا١تناقشة
بُت جابر عسَتم مونكولة.
نظر ا١تفيت السابق ابلتجاه الباب ،شد تنفسو كاستمع .مل يكن مطمئنا ،كقف
كخرج إىل الزقاؽ يتأكد من خلوة من أم طفيلي ،مث عاد عيناه تتألآلف اببتهاج
جنوين".ال اعرؼ إنٍت ذاىب ككفى .حضرت حزميت عصام كنقودم .كٔتجرد أف
سارد ٢تم بطاقة التمويل ككل األكراؽ اليت ْتوزيت ،كأغادر ا١تدينة
تربأ قدمي اليمٌتّ ،
دكف شكر كال توديع .سأسلك أكؿ طريق أصادقو أمامي كأمشي إىل غاية البحر.
44ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص62 .
45ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص61 .
46ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص68 .
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كحيثما أصل إىل الشاطئ ،سأرمي بنفسي يف ا١توج .كلن أعود إىل كابوؿ أبدا.
إهنا مدينة ملعونة .ال توفر ٧تاة ألحد .ٯتوت فيها كثَت من الناس ،كتعج شوارعها
ابألرامل كاليتامى" .ال أعرؼ .إنٍت ذاىب ككفى .حضرت خزميت ،عصام
كنقودم .كٔتجرد أف تربأ قدمي اليمٌت ،سأرد ٢تم بطاقة التمويل ككل األكراؽ اليت
ْتوزيت ،كأغادر ا١تدينة دكف شكر كال توديع .سأسلك أكؿ طريق أصادفو أمامي
كأمشي إىل غاية البحر .كحينما أصل إىل الشاطئ ،سأرمي بنفسي يف ا١توج .كلن
أعود إىل كابوؿ أبدا .إهنا مدينة ملعونة .ال توفر ٧تاة ألحد .ٯتوت فيها كثَت من
47
الناس ،كتعج شوارعها ابألرامل كاليتامى .كابطالباف أيضا".
يف ىذه الفقرة يبُت عن يف الفقرة يف الفقرة اليت تصف نضاالت للهركب
من كابوؿ ألنو كاف االكتئاب مع القواعد اليت قدمتها حركة طالباف .كفقا لنظرية
الصراع االجتماعي رالف داىريندركؼ أف اجملتمع ينبغي أف تكوف خاضعة
للقواعد القائمة ،ككفقا لناصح مدينة كابوؿ اآلف ليست مدينة أكثر ٚتاال كلكن
مدينة كابوؿ كمدينة ا١تلعوف .يف اٞتملة يوجد "ال أعرؼ .إنٍت ذاىب ككفى" كأنو
يف ٚتلة يظهر الًتد يهجر من كابوؿ.
"رفع ٤تسن يديو .فجأة ،أحست زنَتة اب٠تزف ٕتاه ىذا الرجاؿ الذم مل يعد قادرا
على ٖتديد موقعو يف ٣تتمع انقلب رأسا على عقب .يف حقيقة األمر ،قبل
إستيالء الطالباف على اٟتكم ،كانت تنقصو ركح ا١تبادرة كالصرامة يف ا١تواقف،
48
فكاف يكتفي ابلغرؼ من ثركتو عوض اإلندفاع يف مشاريع متطلبة".
اإلقتباس يف الفقرة السلطة من حركة طالباف يف كابوؿ ٬تلب الكثَت من
التغيَتات٤ .تسن ا١تثل تصبح دبلوماسي االنتهاء من البلوتونيوـ .زكانيرا كٚتيع
النساء ،بغض النظر عن الشباب أك القدٯتة ،كينبغي ارتداء الربقع إذا كانوا يريدكف
47ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ،ص 79
48ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص .84
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ا٠تركج من ا١تنزؿ .غالبان ما ٖتدث مشاجرات بُت اثنُت من األزكاج .تفاقمت
األكضاع اليت عصفت يف كابوؿ .القمة تدمَت األسرة ٤تسن كزكانيرا عند كال٫تا
التسكع مدينة كابوؿ ،٭تصلوف على عدـ التمتع .كقد زكانيرا عقد أعصابو
كالتحلي ابلصرب يف بلدىا برقة يف اٟترارة اٟتارقة اليت يتم ذلك ،يف حُت اضطر
٤تسن ١تتابعة احملاضرات "بصَت ا١تال" .كأصبح اٟتادث سببا من أسباب الشقاؽ
بُت ٤تسن كزكانيرا يف كقت الذم بَتجونج ابغتياؿ على ٤تسن زكجة لو يف بلده.

ت.نظرية سوء التفاىم بُت الثقافات ،النزاعات الناٚتة عن االختالفات يف كيفية
التواصل بُت الثقافات ا١تختلفة .تسوية ا١تنازعات :فتح البصَتة كاٟتد من األفكار
النمطية السلبية كزايدة فعالية االتصاؿ بُت الثقافات.
"تردد ٤تسن رمات طويال قبل أف يقرر اال لتحاؽ اب لتجمع ا١تنعقد ابلساحة
سيتم قتلها رٚتا.
العموية حيث أعلنوا عن تنفيذ حكم اإلعداـ ْتق امرأة فاجرةّ .
قبل ساعات قليلة ،جاء عماؿ إلفراغ عرابت مليئة ابٟتجارة يف مكاف تنفيذ
49
حكم اإلعداـ ،كما حفركا ساقية صغَتة بعمق ٜتسُت ستتيمًتا".
" سبق حملسن أف حضر عدة إعدامات من ىذا النوع .ابألمس فقط ،مت شنق
رجلُت ،أحد٫تا يف سن ا١تراىقة ،يف أعلى شاحنة -رافعة كمل تنزؿ جثتهما إال
عند سقوط الليل .سبق حملسن أف حضر عدة إعدامات من ىذا النوع .ابألمس
فقط ،مت شنق رجلُت ،أحد٫تا يف سن ا١تراىقة ،يف أعلى شاحنة -رافعة كمل تنزؿ
50
جثتهما إال عند سقوط الليل".

49ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص .94
50ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ص 95
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اإلقتباس يف ىذه الفقرة إىل كجود الصراع االجتماعي ،الذم قاؿ أنو من
العقاب تعسفان دكف عملية احملكمة .القسوة فعل اٞتيش اجملتمع كابوؿ مقلق
جدا .الفقرة أف يكوف اٞتملة عن عدة إعدامات من ىذا النوع .يف ىذه اٞتملة
سبق حملسن أف حضر عدة إعدامات من ىذا النوع.
"كٔتا أف الناس مل يعودك يتقاٝتوف إال الشقاء ،أضحى كل فرد يفضل احتضاف
نوائبو يف زاكية ،كي ال يثقل كاىلو بنوائب الغَت .أما يف كابوؿ فقد صنفت األفراح
ضمن احملرمات الكربل ،كأصبح من غَت ا١تفيد البحث لدل الغَت عن أم مساندة
أك تعزية .أم تعزية ٯتكن تقدٯتها يف عامل من الفوضي ،مليء ابلفظاظة
كالالمعقوؿ ،نزفتو سلسلة من اٟتركب الشرسة؟"

51

يف ىذه الفقرة يبُت عن الصراعات االجتماعي يصور يف جزء ا٠تلفية يبدك
أنو يف ا١تاضي عندما مل ىاٚتت طالباف بعد اٟتكم كمنح اٟتياة العامة سلمية جدا
كمزدىرة .كلكن منذ طالباف حكمت كابوؿ اىل منطقة قا٘تة كانت يف األصل
خصبة أصبحت أراضي جرداء اآلف بسبب القصف ا١تستمر .الناس يفقدكف
كظائفهم اآلف أف اٞتميع تعكر ا١تزاج كتصبح توقف أهنا تلتزـ دائما للقواعد اليت
تفرضها حركة طالباف عندما تكوف ىناؾ الناس الذين ليسوا متوافقة ستكوف قواعد
مث ركحو ٬تب أف تقدـ .كيوجد سباب الصراع سوء التفاىم بُت الثقافات.
 .2ما أشكل الصراع اإلجتماعي يف الركاية "سنونوات كابوؿ" لياٝتينة حضرا  ،الصراع
الدكر ك الصراع اإلجتماع.
يلوح حانقا عصاه الطويلة فوؽ الرؤكس "إبتعدف من
صرخ ابئع ابٕتاىهن ،كىو ّ
52
ىنا...إنكن ٕتلنب النحس لسلعيت كمعها ٥تتلف أنواع اٟتشرات".
59ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص.17
52ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ( ،بَتكت :دار الفاريب ) 2997 ،ص .99
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ىذه الفقرة الوضح أف الوضع اإلجتماعي ٯتكن أف يؤدم إىل الصراع بُت
كشحاذ .ىناؾ التاجر تعسفيو ضد ا١تتوسلُت .كمثل النظرية رلف
التاجر
ّ
دىرندركؼ عن الصراع.اسباب الصراع ألف حدث كضع اإلجتماعية بُت التاجر
شحاذ .يف ىذه الفقرة الصراع الدكر.
كشحاذ كما التاجر أغنيأ من ّ
ّ
"خرج إىل الشارع .كانت شرذمة من األطفاؿ تطارد كلبا ضاال يف جوقة متنافرة
األصوات .لقد أزعجو الصراخ كا٢ترج كا١ترج ،فالتقط حجارة كرماىا على أقرب
طفل حيث تفادل ىذا األخَت الرمية ،فواصل الصراخ نكاية يف الكلب الذم بدا
على كشك االهنيار ،غَت مكثرث بشيئ .أدرؾ عتيق أنو يضيع كقتو .سوؼ لن
يفًتؽ األشقياء قبل رجم رابعي األقداـ ،متدربُت ىكذا ،بشكل مبكر ،على رجم
53
الكبار".
ىذه الفقرة الوضح عن أسلوب عتيق الذم إعتباطيا على األطفاؿ .ىو
أزعجو الصراخ كا٢ترج كا١ترج .أسلوب عتيق أف يكوف الصراع الدكر.
"خذه إىل بييت .أسرع كال ٕترجر قدميك يف األزقة".

54

يف ىذه الفقرة أنو يبدك كاضحا أف عتيق ىو حراس السجن القياـ
تعسفان ،حىت ضد القانوف ألنو أطاع ضد النظاـ القائم يف كابوؿ .يف ىذه الفقرة
يبُت عن الصراع الدكر .أسباب الصراع ألف أف يكوف مبدأ التفاكض الذم
الصراعات النظرية بسبب مواقف تتعارض كاالختالفات يف كجهات النظر .ىناؾ
حاجة إىل ٘تييز ا١تشاعر الشخصية ك٥تتلف ا١تشاكل كالقضااي .حل الصراع:
ىناؾ حاجة إىل التفاكض ا١تشًتؾ جيدة.
51
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"قاؿ مرزا بفظاظة :ماذا تريد؟ كضع الرجل إصبعا على صدغو كي يستعيد
صحوتو ،اٟتركة اليت زادت من ضجرا مرزا " أنطق أك عد من حيث أتيت .أال
55
ترل أبننا نتحدث؟
يف ىذه الفقرة يبُت عن الصراع الدكر الذم مرزا ٯتلكوف رغابت قطعت
األخرين ا١تارة .ىنا كاضح أف الصراع الدكر تؤثر بشكل كبَت على الشخص يف
العمل .أسباب الصراع ألف أف يكوف مبدأ التفاكض الذم الصراعات النظرية
بسبب مواقف تتعارض كاالختالفات يف كجهات النظر .ىناؾ حاجة إىل ٘تييز
ا١تشاعر الشخصية ك٥تتلف ا١تشاكل كالقضااي .حل الصراع :ىناؾ حاجة إىل
التفاكض ا١تشًتؾ جيدة.
"صحيح أف أشياء كثَتة تغَتت حولنا .دمرت القنابل منزلنا .غاب عنا أىلنا
كأصدقاؤان ،البعض منهم مل يعد من ىذه اٟتياة .فقدت ٕتارتك .سلبوا مٍت
عملي .مل نعد نعرؼ أكل الشبعة كتوفقنا عن إقامة ا١تشاريع .كلكننا ال نزاؿ معا،
اي ٤تسن ىذا ىو ا١تهم ابلنسبة إلينا .إننا معا ليساند بعضنا بعضا .ال ٪تلك إال
أنفسا لتغذية األمل .سيتذكران هللا يوما مل ينل من عزٯتة إٯتاننا ،كأننا مل نتخل عن
56
ديننا كأننا جديراف فعال برٛتتة".
الصراع االجتماعي يف ىذه الفقرة ا٠تلفية يبدك ككاف ذلك مرة كاحدة
عندما قبل ا٢تجوـ من حركة طالباف كابوؿ ٣تتمع مزدىر جدان مسامل كمزدىر .منذ
كجود ىذا ا٢تجوـ من جانب طالباف ،يبدك كابوؿ ٯتكن أف تصبح ظلمة حىت
اإلقليم أف كل فرد غضباف كقزـ دائمان يستجيبوف للقواعد اليت تطبقها حركة
55ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص14 .
56ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص.49
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طالباف .عندما يكوف ىناؾ ٣تتمع كعدـ إطاعة ىذه القواعد سوؼ مث نياكالة
٬تب أف تقدـ .األرض ا٠تصبة لكابوؿ السابقة أصبح اآلف جرداء بسبب
القصف ا١تستمر ،ككثَت من الناس يفقدكف كظائفهم .،كمن ىناؾ ،رأيت أف
كجود نظرية الصراع االجتماعي تتوافق مع رالف داىريندركؼ أف ىاركسد
اجملتمع .على الفقرة ىي أشكاؿ الصراع الدكر.
"ال يعرؼ ٤تسن أين يذىب كال ماذا يفعل بفراغ أايمو .منذ الصباح ،ال يتوقف
عن التسكع عرب األحياء ا١تخربة ،شارد الذىن ،سحنتو جامدة .سابقا ،يعٍت
التجوؿ مساء ،عرب شوارع كابوؿ٢ .تذا السبب،
سنوات ضوئية عديدة ،كاف ٭تب ّ
أضحى ارتداء الشداكر ضركرة ،يعمل على حفظهن من اٟتسد ،كما ٬تنب
الرجاؿ من الوقوع يف تعاكيذ مفرطة...ما أبعده ،ذؾ الزمن...أىو حقيقة أـ
خرافة؟ األف ،مل تعد شوارع كابوؿ تسلي .تشهد الواجهات اٞترداء اليت ال تزاؿ
كاقفة أبعجوبة أف ا١تنازؿ كالبناايت كا١تطاعم كاحملالت ا١تتعددة احًتقت كلها.
ٖتولت القارئة ا١تزفتة سابقا إىل دركب ٥تفورة تكشطها الصنادؿ كاٟتوافر طواؿ
النهار .أخفى أصحاب احملالت ابتساماهتم يف ا٠تزائن .تبخر مدخنو تشي الـ
كٗتندؽ الرجاؿ خلف الظالؿ الصينية ،أما النساء ،احملنطات أبكفاف بلوف الرعب
57
كاٟتمى ،فغرقن يف غفلة مطلقة".
يف خلف الركاية يبُت عن األنشطة اجملتمع كابوؿ يف السابقة عملي.
كلكن األف أف يكوف قزـ .سابقا يف كابوؿ مكاف اٞتميل عند ٖتدث القصف
الطالباف ،الكابوؿ أف يكوف متكسر .كل الصراع تشهد الوجيهات اٞترداء اليت
ال تزاؿ كاقفة أبعجوبة أف ا١تنازؿ كالبناايت كا١تطاعم كاحملالت ا١تتعددة احًتقت
57ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص .95
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كلها .كجود الصراع الدكر يف اٞتملة أضحى ارتداء الشداكر ضركرة ،يعمل على
حفظهن من اٟتسد ،كما ٬تنب الرجاؿ من الوقوع يف تعاكيذ مفرطة.
"بعد ذلك ،حدث التدفق الركسيّ ،تيشو العرمرـ كعملقتو الغازية اليت توحي
بنهاية العامل .فجأة ،تلبدت السماء األفغانية ابلكواسر ا١تدرعة ،ىي اليت كانت
فيما سبق مكاان تنسج فيو أٚتل قصص اٟتب كالغراـ :تشقق صفاؤىا األزرؽ
بنثار الباركد كتشتتت السنونوات ا١تفزكعة كسط شالؿ الصواريخ ا١تتدفقة بال
58
انقطاع .إف اٟترب ىنا .ىا ىي تعثر على كطن "...
اإلقتباس يف الكلمة بعد حدث التدفق الركسي يف كابوؿ يزائد
الضطراب .التدفق ىو الصراع اإلجتماعي .أسباب الصراع ألف ركسي ترد يستويل
على كابوؿ.
"تتحق كابوؿ٤ ،تصورة بداخل ٛتاـ جبا٢تا الصخرية ،كما لو أف كوة من اٞتحيم
انفتحت يف السماء .إف زفرات الريح النادرة مل تعمل على إنعاش ا٢تواء اٞتاؼ أك
ٕتديدة ،بل تتسلي بتعليق الغبار يف الفضاء كي ثلهب العيوف كٕتفف اٟتلوؽ.
ىناؾ يطوؼ رىط من الطالباف حوؿ اٞتامع ال يقاؼ ا١تستكعُت ا١تارين
59
كإجبارىم ،بقوة السالح ،على االلتحاؽ اب١تصلُت".
على اٞتملة اليت تصف قوات حركة طالباف بشكل تعسفي كإجبار الناس
كابوؿ اإللتزاـ بقواد .ىنا يشَت إىل الصراع ألف إكراه .الصراع االجتماعي يف ىذه
ا٠تلفية يبدك ككاف ذلك مرة كاحدة عندما قبل ا٢تجوـ من حركة طالباف كابوؿ
٣تتمع مزدىر جدان مسامل كمزدىر .منذ كجود ىذا ا٢تجوـ من جانب طالباف،
يبدك كابوؿ ٯتكن أف تصبح ظلمة حىت اإلقليم أف كل فرد غضباف كقزـ دائمان
58ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص .97
59ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص .45
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يستجيبوف للقواعد اليت تطبقها حركة طالباف .عندما يكوف ىناؾ ٣تتمع كعدـ
إطاعة ىذه القواعد سوؼ مث نياكالة ٬تب أف تقدـ .األرض ا٠تصبة لكابوؿ
السابقة أصبح اآلف جرداء بسبب القصف ا١تستمر ،ككثَت من الناس يفقدكف
كظائفهم ،كمن ىناؾ ،رأيت أف كجود نظرية الصراع االجتماعي تتوافق مع رالف
داىريندركؼ أف اجملتمع.
"فالوضع يف كابوؿ يتدىور من السيئ إىل األسوأ ،كيعصف يف إ٧ترافو البشر
كعداهتم .إهنا الفوضى بداخل الفوضى ،الطوفاف بداخل الطوفاف ،كالويل
للمتهورين إذ سيضيع الشخص ا١تعزكؿ هنائيا .ابألمس القريب،
كاف ٣تنوف يركض يف زقاؽ اٟتِت كيصرخ أبعلى صوتو أف هللا قد فشل يف مهمتو.
بكل أتكيد ،كاف ذلك الشخص ا١تسكُت جاىال ْتالتو ،كٔتا حدث لصفاء
ذىنو .كمل يقدر رجاؿ الطالباف جنوف الرجل الذم يرفع عنو الكلفة كاٟترج ،بل
قيدكه يف الساحة ا١تعموية ،معصوب العينُت ،مكموـ الفم ،كجلدكه إىل حد
60
ا١توت".
يف ىذه الفقرة يبُت أف هتديدات كا٢تجمات اليت طالباف ال ٕتعل الناس
كابوؿ أم فرصة على اإلطالؽ للراحة ،على الرغم من أف دقيقة كاحدة فقط
.استمرت التفجَتات اليومية حىت كالكثَت من الضحااي من انفجار قنبلة .اٟتوار
يدؿ على ا١تدينة منح تبدأ يف التغَت كتصبح أسواء٦ ،تا أذل إىل تكثَت.

69ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص 77
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" يف بلد تتنافس فيو ا١تقابر مع األراضي الشاغرة حوؿ التوسع ،حيث ٘تدد
ا١تواكب اٟتنائزية قوافل الشحاانت العسكرية ،علمتو اٟترب أف ال يرتبط كثَتا اب
61
ألشخاص الذين ٯتكن لنزكة مزاج أف تسلبهم منو".
دليل على أف كابوؿ ليست ٚتيلة كما األكىل .ككاف مدينة كابوؿ يف
أفغانستاف يف البداية مدينة ٚتيلة ،كمركز األعماؿ ،كمكاف مناسب .كيبدك أف
بَتاكاد العيش معا ىنا منذ غزك ركسيا الضباب كالعاصفة .موجو ا١تقاكمة أاي
كانت قادمة من طالباف الذين ينفذكف نظاـ ىذا بصوت عاؿ .اشتعلت اٟترب
حىت كل الضحك كالنكات كٚتاؿ ا١تدينة كىو ٭تتضر ،ا١توت .فقط أطالؿ كوخ،
ا١تتسوؿ ،كاٞتيش ،كا١تعيشة كيسيمراككاتف .األطالؿ دليل على الصراع بُت الفئات
االجتماعية.
"غضب عتيق .أحس كأف عيوف ا١تدينة كلها تراقبة ،كأف مرزا شاه يضطهده.
حث ا٠تطى كي يبتعد يف أسرع كقت ٦تكن ،مقتنعا أف الرجل اٞتالس يف الشرفة
خلفة يراقبو ،مستعدا ليلفظو ٔتالحظات جافية .لقد كاف ساخطا إىل ح ّد أنو،
عند كصولو إىل زاكية الزقاؽ ،اصطدـ بزكج ،دافعا ا١ترأة أكال ،مث تعشر على
رفيقها الذم اضطر إىل التشبت ابٞتدار كي ال يسقط .صرح رجل من الطالباف
جاحظا عينيو الشاحبتُت بداخل كجو لفحتو الشمس:
"ىل تظناف أنفسكما يف السَتؾ؟"
"حاكؿ ٤تسن االحتجاج .درات العصا يف ا٢تواء كأصابت كجهو .أحل الشرطي:
٦تنوع الضحك يف الشارع .لو بقي لكما مثقاؿ ذرة من اٟتياء ألسرعتما إىل
االلتحاؽ ٔتنزلكما كأغلقتما الباب على نفسيكما ابلقفل.
"ارتعد ٤تسن من الغضب ،يده على خذة .قاؿ شرطي الطالباف ساخرا:
"مابك؟ أتريد أف تفقا عيٍت؟ ىيا ،أرين جرأتك ايكجو فتاة...
69
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"سوطها الشرطي على اٟتضر كصوخ :ال تلمسيو أنت ،ألزمي مكانك .كال
تتكلمي ْتضور أجنيب.
إنتبو ٣تموعة من حراس الطالباف إىل الشجار كإقًتبو ،شاىرين الكرابح١ .تس
أكربىم ٟتيتو يف سخرية كسأؿ زميلو  :لديك مشاكل؟
"يتصوراف نفسيهما يف السَتؾ"
تفرس الكبَت ٤تسن"من ىذه ا١ترأة؟
"زكجيت"
"إذا تصرؼ كرجل .علمها أف تبق جانبا حينماتكلم شخصا اثلثا .أين تذىب؟
ستقودىا فيما بعد .أما اآلف ،فيجب عليك اإللتحاؽ اب١تسجد ىناؾ ،مع ٚتاعة
ا١تؤمُت .بعد أقل من ربع ساعة ،سيلقي ا١تال بشَت خطبتو".
"أقوؿ لك إف ا١تال بشَت سيلقي خطبتو بعد عشر دقائق...كٖتدثٍت عن مرافقة
زكجتك إىل بيت أىلها .ماذا ٘تلك بداخل ٚتجمتك؟ ىل أفهم من ىذا أنك
62
تفضل زايرة عائلية على خطبة أحد أكرب علمائنا األجالء؟"
من ىذه الفقرة بدأ كجود اإلكراه .غضب عتيق .أحس كأف عيوف ا١تدينة
كلها تراقبة .بعد أف اكتسبت حركة طالباف السيطرة على أفغانستاف ك٣تموعة
الفور إصالح القوانُت القائمة كالقوانُت اٞتديدة االستفادة من الشريعة اإلسالمية
كا١تدرج الرئيسي .كما حظرت الطالباف ا١تواطنُت األفغاف العناصر أف رائحة
'الغرب' كاألفالـ كا١توسيقى حىتٚ .تيع القوانُت اٞتديدة ،كىو قانوف غَت مباشر
قد تضع ا١ترأة يف كضع غَت مؤات جدان ىناؾ .يف عهد نظاـ طالباف (-1996
 ،)2001ا١ترأة يف أفغانستاف يقع يف الضغوط الثقافية كالقانونية اليت ليس لديها
كضوح ،كغالبان ما يتم تطبيق القوانُت ىي أيضا مبالغ فيها ،حيث أهنا ٘تيل إىل
اٟتد من حرية ا١ترأة يف أفغانستاف .الطالباف ليس فقط إعادة إنشاء قوانُت كلوائح
62ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص .95-94
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القانوف اٞتديد للنساء ،كلكن أيضا تنظم ابلتفصيل األشياء اليت أكثر شخصية،
مثل؛ السلوؾ ككيفية اللباس ،كالقيود ا١تفركضة على اٟتصوؿ على مقاعد البدالء
يف التعليم .كخالؿ كل ذلك ،أفغانستاف أصبحت دكلة مغلقة ،كال يسمح بوجود
نقد أك التدخل أما من البلداف األخرل كا١تنظمات الدكلية ا١تعنية ابٟتالة.
يف ىنا كجود الصراع الدكار ألف الشرطي الطالباف يستعمل الوظيف حىت
ىم استبدادم للمجتمع كابوؿ.
ذلك أف كابوؿ مرعوبة من الذكرل .لقد نفذت اإلعداـ يف ترٮتيها على الساحة
العمومية .كضحت أبٝتاء شوارعها ،قرابُت يف ٤تارؽ مرعبة ،كسحقت نصبها
التذكارية اب١تتفجارات كألغت كعودىا الىت أمضاىا مؤسسوىا بدماء األعداء.
اليوـ ،أعداء كابوؿ ىم أبنائها .تنكركا ألسالفهم كشوىوا نفوسهم كي ال يشبهوا
أحدا ،كابألخص ىذه الكائنات ا٠تاضعة اليت هتيم على كجوىها كما األشباح،
عرب ازدراء الطالباف كلعنة زعمائهم الركحيُت 63.مل يعد ٯتيز النهار من الليل منذ
ذلك الشجار يف زقاؽ كابوؿ .شيئ ما،ال رجعة فيو ،عاقب ذلك ا٠تركج
ا١تشؤكـ".
اإلقتباس يف الفقرة أف كابوؿ مرعوبة من الذكرل .لقد نفذت اإلعداـ يف
ترٮتيها على الساحة العمومية .كضحت أبٝتاء شوارعها ،قرابُت يف ٤تارؽ مرعبة،
كسحقت نصبها التذكارية اب١تتفجارات كألغت كعودىا الىت أمضاىا مؤسسوىا
بدماء األعداء .اليوـ ،أعداء كابوؿ ىم أبنائها .تنكركا ألسالفهم كشوىوا نفوسهم
كي ال يشبهوا أحدا ،كابألخص ىذه الكائنات ا٠تاضعة اليت هتيم على كجوىها
كما األشباح ،عرب ازدراء الطالباف كلعنة زعمائهم الركحيُت
معظم طالباف الشريعة فقط أعلن عن طريق ا١ترسوـ ا١تال عمر نفسو ،أك من
خالؿ القلم مولاله الدين (رئيس إدارة عمار انىي اإلشارة بذلك ،رئيس الشرطة
61ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص .999
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الدينية) الذم مت بثو عن طريق "نظاـ اإلذاعة" (ا١تعركفة سابقا ابسم إذاعة
كابوؿ) .ا١ترسوـ ا١ترسوـ ،كىذا يشمل ٚتيع جوانب اٟتياة البشرية .للطالباف،
يعٍت الرجل الذم شكك يف ا١ترسوـ ٔترسوـ السؤاؿ اإلسالـ.
"كيف تسٌت لو اإلعتقاد أف نزىة العشاؽ ال تزاؿ ٦تكنة يف مدينة أبٝتاؿ مأكل
ا١تختضرين ،تعيث فيها فسدا بعض الكائنات ا١تتواحشة اليت ٖتمل يف نظرهتا
حلكة العهود اٟتجرية البالية؟ كيف غربت عن ابلو تلك الفظئع اليت تنغص أايـ
64
أمة أ ذلن إىل حد أصبح فيها الكرابج لغتها الرٝتية؟"
ىذه الفقرةكأكضح زكانيرا أف تستمر على ٖتدم الطالباف القسرم الفقو اإلسالمي
ألهنا أسوأ كابوس المرأة يف األرض .ا١ترأة ٦تنوعة لاللتحاؽ اب١تدارس ،كالعمل
خارج ا١تنزؿ ،كحىت يف ا١تستشفى .أهنم ٦تنوعوف أيضا من السفر دكف أخبار ،ككاف
مسافران مع اآلخرين سوؼ يتم تنفيذىا .اٟتالة يف ابو١تي كاحد من األمثلة
التوضيحية ٢تذا النوع من العقوبة .حكم عليو ابلرجم يف  28مارس ،9996
كا١تتصورة بسبب إدانتو ٔتحاكلة مغادرة البالد مع رجل كىذا ليس أخبار.
كينبغي على النساء ارتداء الربقع – مالبس طويلة تغطي اٞتسم كلو من الرأس
إىل أٜتص القدمُت ،ابستثناء العينُت .غَت مسموح بسائق النقل العاـ لرفع امرأة
ترتدم يف إيراف ٪توذج الربقع .الشرطة الدينية التابعة لطالباف تقوـ بدكرايت يف
الشوارع للبحث عن النساء الاليت ال يرتدين مالبس إسالمية .جوارب بيضاء ىي
العادة البالية ا١ترأة األفغانية يف أكقات سابقة ،اآلف ٦تنوعة من قبل حركة طالباف
بسبب مثَتة جنسيان .إذا كاف يتم تشغيل سريع جدان ،كيتحدث بصوت عاؿ جدان،
ٯتكن أف يكوف تعرض للضرب .نوافذ ا١تنازؿ ىي اللوف األسود ١تنع الناس من
التجسس على النساء يف ا١تنزؿ .ٯتنع ا١ترأة جذب انتباه الرجاؿ ،كإذا عثر ارتداء
64ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ،ص 928
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ا١تالبس الضيقة اليت من ا١تألوؼ ،أهنا سوؼ تكوف الفقو اإلسالمي إدانتها
كمعاقبتها ،فضال عن منزلو.
أعلن أف ا١ترأة مسؤكلة عن رعاية أسرتو ا١تعيشية ،كزكجها ،كاألخ أك
األب ٬تب أف احتياجات الطبيعة .حظرت حركة طالباف عادة للمرأة األفغانية
لغسل ا١تالبس يف النهر .يف انتهاؾ ستتخذ ٢تا ا١تنزؿ كأدين زكجها .ا١ترضى
اإلانث ا١تطلوبة للذىاب إىل الطبيب .إذا كاف ينبغي أف تكوف ا١ترأة فحص
الطبيب الرجل ،أخبار ا١ترأة ٬تب مرافقتها أثناء الفحص ،كأما ا١تريض أك الطبيب
٬تب أف تكوف مفصولة اٟتجاب .األطباء الذكور ال يسمح للمس أك انظر
مرضاة اإلانث أجزاء ،ابستثناء األجزاء اليت تؤذم اٞتسم .أيضا األطباء الذكور
ال يسمح بدخوؿ الغرفة امرأة ا١تريض ،ما مل تكن الظركؼ الطلب عليو .األطباء
ىم من النساء كالرجاؿ قد ال ٕتلس معا أك الدردشة .إذا دعت اٟتاجة إىل
65
مناقشة ،على حد سواء ٬تب أف يفصل اٟتجاب.
"لقد كانت زنَتة دكما صعبة ا١تراس .غنها شخص ٥تدكش ،ترفض أف تكوف
يف كضع ضحية ،كال تتسامح إال اندرا .رٔتا ٮتشاىا ٢تذا السبب ،كيفقد رابطة
جأشو كلما قطبت حاجيبيها .الساعة حسامة .يرتعد ٤تسن كمع ذلك
الخيارلو .يًتقب إشارة ،إشارة صغَتة جدا من شأهنا أف تنفث يف كيانة كلو ذرة
من الثقة .ال شيئ .مل تتحرؾ زنَتة .كخلف موقفها الشبيو ٔتوقف أيب ا٢توؿ،
يشعر هبا تغلي ،كما لو اف ٛتأة جرافية تتخمر يف أعماقها ،متنظرة أف تنفجر
دكف سابق إنذار ،أعنف من بركاف .كابلرغم من أف مالمح كجهها ٗتتفي ٖتت
القناع ا١تسيج إال أف ٤تسن مقتنع أهنا ٖتد٬تو ْتقد .على ماذا تلومينٍت
ابلضبط؟ ألنٍت مل أقاكـ ذلك اٟتارس األٛتق؟ ماذا كاف ٔتقدكرم أف أفعل
ضده؟ إهنم أسياد ا١تدينة كيفرضوف قاننهم .ٯتلكوف حق اٟتياة كا١توت على
Khalid Hasan, “The Taliban’s World,” Dawn, March 19, 2001
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اٞتميع .ىل تعتققدين أف تصرفاهتم ال توجعٍت؟ستغيظ دبة .حينما أفكر أف
ذاؾ اٟتارس الكلب ال يستحق حىت تقبيل آاثر قدميك على الًتاب .أان كاع
٘تاما ابلدانءة اليت تفتّت كثبات الكربايء القليلة اليت مل أعد قادرا على اٞتهر هبا،
كلكن ،من أجل راحة أمواتنا ،قويل يل ما كاف ٔتقدكرم أف أفعلو ،اي زنَتة؟
"قلت لك ألف مرة ال تلمسٍت".
ما ىذه اٟتكاية؟ إنٍت زكجك
"أثبتو"
66
"ىذا جنوف .أين تريدين الوصوؿ يف هناية ا١تطاؼ؟"
"أمسك ٤تسن حجاهبا ،جذبو إليو بقوة .تلوت زنَتة يف ٚتيع اٞتهات ١تنعو.
أعقب اللهاث التأكىات كاللعنات .تشبثت زنَتة ابلشادكر ،برغم األمل الذم
أحدثتو ٢تا اال لتواءات العنيفة اليت تعصرىا يف أماكن عديدة .كمب أف زكجها مل
يرخ قبضتو ،فغضتو من الكتف ،مث الذراع ،مث الصدر ،دكف أف تتمكن من ثٍت
عزٯتتو .يف ذركة أيسها ،خدشتو بوحشية على الوجو .تفاجأ ٤تسن من النهشة
اليت قطعت كجنتو ،فًتاجع إىل ا٠تلف ,تدافع جل من األمل على حديقتيو ،فأجرب
على غمض عينية ،احتلج منخاراه من السعار .فرٝتت يده ا٢تائجة خطا مقوسا
67
حاطفا كار٘تي على خد الزكجة اليت اهنارت على األرض مصعوقة".
ىذه الفقرة السلطة من حركة طالباف يف كابوؿ ٬تلب الكثَت من
التغيَتات٤ .تسن ا١تثل تصبح دبلوماسي االنتهاء من البلوتونيوـ .زكانيرا كٚتيع
النساء ،بغض النظر عن الشباب أك القدٯتة ،كينبغي ارتداء الربقع إذا كانوا
يريدكف ا٠تركج من ا١تنزؿ .غالبان ما ٖتدث مشاجرات بُت اثنُت من األزكاج.
تفاقمت األكضاع اليت عصفت يف كابوؿ .القمة تدمَت األسرة ٤تسن كزكانيرا
66ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ص 911
67ايٝتينة حضرا .سنونوات كابوؿ ص .917
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عند كال٫تا التسكع مدينة كابوؿ ،٭تصلوف على عدـ التمتع .كقد زكانيرا عقد
أعصابو كالتحلي ابلصرب يف بلدىا برقة يف اٟترارة اٟتارقة اليت يتم ذلك ،يف حُت
اضطر ٤تسن ١تتابعة احملاضرات "بصَت ا١تال" .اٟتادث أصبح سببا للمشاجرات
بُت ٤تسن كزكانيرا.
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الفصل الرابع
اإلختتام
أ.

اخلالصة

مث البحث عن دراسة إجتماعية أدبية الصراع اإلجتماعي لرالف داىرندركؼ يف
ركاية سنونوات كابوؿ ايٝتينة حضرا .من تلك الركاية نتائج البحث فيما تلي:
 .1أسباب الصراع اإلجتماعي يف ركاية سنونوات كابوؿ ايٝتينة حضرا مبدأ التفاكض،
الصراعات النظرية بسبب مواقف تتعارض كاالختالفات يف كجهات النظر .ك نظرية
"االحتياجات البشرية" ،كالصراع الناجم عن احتياجات اإلنساف األساسية (البدنية
كالعقلية كاالجتماعية) مل تتحقق .تسوية ا١تنازعاتٖ :تديد كالسعي معا لتحقيق
االحتياجات غَت ا١تلباة.
 .2أشكاؿ الصراع اإلجتماعي يوجد الثاين أشكاؿ الصراع ،الصراع الدكر كالصراع
اإلجتماعي.
ب.


إفرتاحات البحث

ترل الباحثة أف ىذا البحث مل يكن كامال .فلذالك ترجو الباحثة إىل القارئُت
خصة ١تن يشتغلوف تعليمهم اب للغة العربية كأدهبا أف يستمركا ىذا البحث من أم نلحية
كانت .إما ابلدرسة اإلجتماعية األدبية لرلف دىرندركؼ يف النصوص األدبية ا٠ترل ألف
ىذه النظرية يف استعماؿ البحث العلمي يف ىذه جامعة موالان مالك إبراىيم اٟتكومية
اإلسالمية .أك إما يف الركاية سنونوات كابوؿ ابلنظرايت النقدية األدبية األخرل مثل
األسولبية النقدية األدبية أك السكولوجيا أك السميوطيقيا ك غَت ذالك.
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