
 
 

يناىف القصة القصرية "القميص املسروق" لغسان كنفجتماعية اال ألمراض ا     

 )داخليةدراسة حتليلية (

 
 هذا البحث 

ن كاجلاكا اإلسالمية احلكومية   مقدم إىل كلية اآلدب والعلوم الثقافية جبامعة سو

 إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العلمي 

ايف علوم  اللغة العربية وأد  

 إعداد: 

ف متقني يسليمان عف  

   ١٧١٠١٠١٠٠٣٨رقم الطالب:

ا   شعبة اللغة العربية و أد

ن كاجلاكا اإلسالمية احلكومّية   كلية اآلدب والعلوم الثقافية جبامعة سو
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   خمصوصهذا البحث  ءهداإ

 إىل والدي املكرمني مها: أيب جاجاع متقني و أمي سومنار   .١

 ىل أساتيدي الذين أحسنوا يف تربييت و تعليمي إ .٢

 أخيت الصغري احملبوبة سيلفي ملفياين إىل  .٣

 ين وعاشروين يومية حسنة امجيع أصدقائي الذين قد ساعدو إىل  .٤

  



 و 
 

ABSTRAK 

 

 Penelitian ini berjudul “Masalah Sosial dalam Cerpen Al-Qami>s} Al-Masru>q 

Karya Ghass>an Kanafa>ni> Kajian Patologi Sosial”. Peneliti menggunakan teori 

Patologi sosial sebagai pendekatannya. Objek material penelitian ini adalah cerpen 

Al-Qami>s} Al-Masru>q karya Ghass>an Kanafa>ni. Penelitian ini dibatasi pada bentuk-

bentuk patologi sosial dalam teks  dimulai dari analisis unsur intrinsik berupa 

tokoh dan latar.  

 Hasil penelitian terhadap cerpen Al-Qami>s} Al-Masru>q yaitu penulis 

mengungkap dua unsur tokoh yang terdiri dari tokoh utama dan tokoh tambahan 

selain it, selain itu penulis juga mengungkap unsur setting dan latar. Tokoh Abu 

Abd dalam cerpen bertindak sebagai tokoh utama sedangkan Ummul Abd, 

Abdurahman,Abu Samir dan Orang-orang Amerika bertindak sebagai tokoh 

tambahan. adapun unsur latar yaitu latar tempat dan waktu. Latar tempat dalam 

cerpen Al-Qami>s} Al-Masru>q yaitu Kamp pengungsian, Kata yang secara spesifik 

menunjuk pada kamp pengungsian yaitu "قرية " النازحني  خيام  . Adapun latar waktu 

yang ditemukan dalam cerpen Al-Qami>s} Al-Masru>q yaitu pada malam hari dan 

pada saat hujan.  Kata yang secara spesifik menunju waktu pada malam hari yaitu  
 dapat dimaknai sebagai malam karena langit yang gelap umumnya "السماء املظلمة"

terjadi pada malam hari.  selain itu kata  yang menunjukan malam hari jugai 

ditunjukan oleh kalimat"الليلة ينتهي  لن  املطر  هذا    Sedangkan kata yang "إن 

menunjukan pada saat hujan yaitu kata ""املطر . 

 Dengan didahului pengungkapan unsur-unsur tokoh dan latar di atas 

penelitian ini mengungkap bentuk-bentuk patologi sosial sebagai tema utama 

penelitian ini. Setelah penulis melakukan penelitian terhadap cerpen Al-Qami>s} Al-

Masru>q karya Ghass>an Kanafa>ni, penulis menemukan empat bentuk patologi sosial 
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yaitu kemiskinan, pengangguran, disharmonisasi keluarga dan tindakan 

kriminalitas berupa pencurian tepung dari gudang bantuan internasional dan 

kekerasan fisik.   

Kata Kunci: Al-Qami>s} Al-Masru>q, Patologi Sosial, Pencurian  
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 التجريد 

"القميص املسروق"   األمراض االجتماعية يف القصة القصريةهذا البحث موضوع    

حتليلية    لغسان كنافين نظرية   استخدم.  داخليةدراسة  االجتماعية   الباحث    األمراض 

كمنهج. أما أألشياء املادية  من هذا البحث هو القصة القصرية    ) الباتولوجيا االجتماعية(

جتماعية يف النص.  اإل  الباتولوجيا هذا البحث على أشكال    اقتصر.  "القميص املسروق"

ليل العناصر الداخلية فهي الشخصيات و البيئة  بدأ هذا التهليل  من 

أن    وهي  املسروق،  القميص  القصرية  القصة  عن  التحليل  الباحث كشف نتائج 

عنصرين من الشخصية املكونة من الشخصية الرئيسية وشخصيات إضافية إىل جانب  

ذلك أن الباجث كشف أيًضا عن عنصري البيئة.  شخصية أبو عبد يف القصة القصرية 

دور   واألمريكيون  مسري  وأبو  الرمحن  وعبد  عبد  أم  أما  الرئيسية  الشخصية  دور  هي 

الكلمة   .البيئة املكانية والبيئة الزمانية  كشف  لك شخصيات هم إضافيات. إىل جانب ذ

أما البيئة املكانية يف القصة القصرية   ". خيام قرية النازحني"البيئة املكانية هي    تاليت دل

هناك ف املطر.  و  اليل  الزمانية    دال  الكلمتان   هي  السماء  "فهما  البيئة  إىل  رأسه  ورفع 

إن هذا "و    اليل ألن السماء املظلمة حدث ليالكلمة "السماء املظلمة" مبعىن  .  "املظلمة

  . " املطر لن ينتهي الليلة



 ط 
 

عتبارها املوضوع الرئيسي    كشف هذا البحث عن أشكال األمراض االجتماعية 

البحث املسروق  .هلذا  "القميص  الباحث  ال  " حبث  من  أشكال  أربعة    باتولوجيا وجد  

  .ضطهاد اجلسديإلاو   سرقهي ال  واجلرمية    التنافر األسريو فهي الفقر والبطالة    جتماعيةاإل

    سرقال ، باتولوجيا االجتماعيةال ،القميص املسروق: الكلمات املفتاحية
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 كلمة الشكر والتقدير 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 

احلمد  رب العاملني الذي منحين القوة والقدرة على إكمال هذا البحث وليس    

ذنه. وأصلى وأسلم على سيد   عندي طاقة وقدرة يف كتابة وإمتام  هذا البحث العلمي إال 

   حممد صل هللا عليه والسالم وعلى أله وأصحابه أمجعني.

   ) اىل:  والتقدير  الشكر  جزير  ولدان ١ونقدم  أمحد  الدكتور  السيد  فضيلة   (

اآلد  ،املاجستري وعلوماعميد كلية  (  ب  هرنيت  ٢الثقافة.  أنينج  الدكتور  السيدة  فضيلة   (

ا. ( املاجستري,  ) فضيلة السيد حممد واحد هداية  ٣املاجسرت, رئيسة القسم اللغة العربية وأد

ا و مشرف هذا البحث.( )  مجيع األساتذة و احملاضرين  ٤سكرتري قسم اللغة العربية وأد

فضل بقسم اللغة العربية و أدبه اال

  ٢٠٢١ أغسطس ١٠يوكياكر 

  ، الباحث

  

  سليمان عفيف متقني



 
 

 

ثالبح  تحمتو  

 
 ه .................................................................................. هداء اإلالشعار و 

ABSTRAK ................................................................................. و 

 ح .......................................................................................... التجريد 

 ي ............................................................................. كلمة الشكر والتقدير 

 املقدمة  : الباب األول

 ١ ................................................................................ .خلفية البحث أ

 ٦ ................................................................................حتديد البحث ب

 ٦ ...................................................................... راض البحث وفوائده غ .أج

 ٧ .............................................................................. .التحقيق املكتيب د

 ١٠ ............................................................................ .اإلطار النظري ه

 ١٦ .............................................................................. .منهج البحث و

  ١٧ ............................................................................... .نظام البحث ز

 اخلامتة : لرابعا  ألباب

 ٤٨.................................................................................... أ. اخلالصة 

 ٤٩ ................................................................................. إلفرتاح ب. ا

 ثبت املراجع 

رمجة الباحثت  

 

 



١ 
 

  الباب األول

 املقدمة 

 خلفية البحث  .أ

بناء على جتارب احلياة يف شكل   أديباألعمال األدبية هي أعمال رواية كتبها    

أحداث تشكل   أو  الناس يف شكل    .ةالقص  وحدةمشاكل  تعبري عن  األديب هو  العمل 

فإن األعمال   Saini) ( وسائني    Sumardjo)(لسومرجا  وفقا    ، اخلربات واألفكار واملشاعر

األدبية هي تعبريات عن اإلنسان يف شكل جتارب، وأفكار، ومشاعر، وأفكار، ومحاس،  

  ١. كأدواته  اللغة عربومعتقدات يف شكل صور حقيقية تثري االفتتان 

ر األديب نثر مجايل يطرح هدف استحضار  ثحممد حسن سعد احلسني، فإن الن  عندو  

لنثر األديب يف األدب العريب ينقسم إىل قسمني، خيايل وغري ا    ٢مشاعر وعواطف قرائها. 

ًء على ياالنثر األديب اخل  خيايل.   يل هو نثر يناقش األدب الذي هو نتاج خيال األديب. 

ثالثة  إىل  اخليايل  األديب  النثر  ينقسم  األديب،  القصة   النوع  أو  احلكاية  أو  الرواية  فهي 

يايل أو األدب الوصفي أو العلوم األدبية اخلغري  النثر األديب   قصوصية ومسرحية. بينما  او 

 
 ١(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994)  esusastraan, KApresiasi Sumardjo dkk,  

hlm. 3.  

ريخحممد حسن سعد احلسني،  ٢  ض:  االدب العريب و    . ٦٩-٦٧ه) ص  ١٤١٠، (الر
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ينقسم النثر األديب غري اخليايل   .لبشري هو نثر يناقش األدب ولكنه ليس نتيجة للخيال  

    ٣.ريخ األدب ونقد األدب ونظرية األدب   إىل ثالثة، وهي

حدث واحد ىف زمان أما تعريفها فهي    النثر األديب اخليايل هو القصة القصرية  منو   

األخرية  األونة  الىت ظهرت ىف  القصص  أنواع  من  األحداث حول   ،ومكان وهي  وتدور 

  وفقا إلدغار آالن بو أما  ٤شخص واحد أو مشكلة صغرية من زاوية واحدة دون تعقيدات.

(Edgar Allan Poe)  ا يف جلسة واحدة ملدة  ، فإن القصة القصرية هي قصة ميكن قراء

لنسبة للرواية   ٥. نصف إىل ساعتني تقريبا، وهو أمر قد يكون مستحيال 

ءمن أشهر األ     ٩غسان كنفاين هو كاتب فلسطيين ولد يف عكا يف    العريب  د

نه كاتب ماهر وكثري من مقاالته أصدر على نطاق ١٩٣٦أبريل     . غسان كنفاين معروف 

كتابة املقاالت فإنه كتب أيضا أعماال  انب  جب  .  سائل اإلعالم املطبوعة    واسع يف و

ت  معظم هذه األعمال تدور حول موضوع الشعب    .أدبية مثل القصص القصرية والروا

(القصة   اليت كتبها وهي:  الفلسطيين املسروق  القصرية) والقميص  (القصة  الربتفال احلزين 

  ٦القصرية) وأم السعاد (الرواية وغريها.

 
  ٣hlm. 39.…,Arab Teori Kritik SastraSukron Kamil,    
  ٤ . Diakses pada 18 Desember 20203arab.com-https://www.n  
  ٥(Yogjakarta: Gadjah Mada Press, 2002),  Teori Pengkajian Fiksi,Burhan Nurgiyantoro,  

hlm. 1  
  ٦.Diakses israel/-ditakuti-yang-palestina-novelis-kanafani-https://minanews.net/ghassan 

pada 18 Desember 2020. 
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القميص  "قصرية  القصة  اليف    مكتوب عمال األدبية اليت حتكي عن الشعب الفلسطيين  االمن  

وعة حتت العنوان  أصدرت مع القصص    .  "املسروق هناك    .القميص املسروقاألخرى 

إىل أن نعود و املدفع   القميص املسروق    قل  وهي:يف الكتاب مثاين قصص قصرية على اال

 ٧و درب اخلائن والبطل يف الزنزانة وقرار موجز ويد يف القرب وكان يومذاك طفال. 

املشكالت   تحتكى القصة القصرية "القميص املسروق" أسرة أيب العبد اليت أصاب  

الباحث إلجراء هذا   ت هذه املشكال  ٨.    اإلجتماعية االجتماعية هي إحدى خلفيات 

ها أسرة أيب العبد هي أشكال تيرى الباحث أن املشكالت اإلجتماعية اليت أصب  ،التحليل

من   احتاجتولتحليل املشكالت االجتماعية يف القصة القصرية  الباتولوجيا اإلجتماعية  

ل علم  هو  اإلجتماعية  الباتولوجيا  فعلم  خاصا  فيها  اليت ختص  العلوم  هذه    كشفأحد 

االجتماعية هو علم األ.  املشكالت اإلجتماعية تعترب   مراضالباتولوجيا  اليت  اإلجتماعية 

تتعلق بطبيعة الوجود البشري يف حياة  "مريضة"  واليت تسببها عوامل اجتماعية أو أمراض  

  ٩. الناس

 
  . ٣) ص ٢٠١٣مال، ، (بريوت: دار منشورات الر القميص املسروق غسان كنافين،  ٧
 . ٧ص ... ،  القميص املسروق غسان كنافين،  ٨

٩.(Jakarta: PT Bumi Aksara), hlm. 13Patologi Sosial, isol Burlian, Pa   
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القميص "جد الباحث شكل الباتولوجيا اإلجتماعية فهو الفقر. يف القصة القصرية  و    

يف خميم الالجئني ويف هناك تصيب عائلة أبو عبد   عاشتتقص عائلة أبو عبد    "املسروق

ت مثل اإلفتقار إىل الغداء وامللبس و  تصبح هذه ظاهرة      املأوى.ألحيان العديد من الصعو

الباتولوجيا حتليال أوليا لوجود الفقر، ألن الفقر ميكن تصنيفه إىل شكل واحد من أشكال 

ختصص    هي  ةاالجتماعي  الباتولوجيا، فإن  Vembriartoكما ذكر      الباتولوجيا االجتماعية،

الفوضى االجتماعية واالحنراف االجتماعي (التكيف االجتماعي) الذي يتضمن    مناقس

تمع التكيف مع بيئتهم. حول جهود الوجود   أسباب الظروف اليت ال يستطيع فيها أفراد ا

قلل من هذه املشكالت االجتماعية مثل الفقر والبطالة ومشكلة  يميكن أن    ذيوالتحسني ال

جلرمية وجنوح األحداث وا  طالق واجلنون    insanity   و    feblemisndednest  و   كبار السن

 ١٠الدعارة وغريها.  و

للكشف عن األمراض االجتماعية يف شكل الفقر أعاله، هناك حاجة إىل نظرية   

. العناصر الداخلية نظرية العناصر الداخلية كنظرية إضافية   إضافية. لذلك يستخدم الباحث  

املوضوع  فهي  الداخل  من  األدبية  األعمل  تبين  اليت  العناصر  والبيئة  والشخص  هي  ية 

والتوصية. إن حتليل القصة القصرية "القميص   (point of view)ووجهة النظر    والدسيسة

 
١٠(Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2013) Problema Masyarakat”, A. Syakur, Buku Daras: “ 

hlm. 5. Diakses pada 10 Desember 2020.  
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الداخلية  املسروق"  النظرية  الباتولوجي  اضبحستخدام  أشكال  اكتشاف  الباحث    ا على 

املسروق   القميص  القصرية  القصة  الفقر يف  مثل  ث من حتليل حالبا   هحصل اإلجتماعية. 

 واإلحتماعي والشخصية.املكان و فهي إعداد الزمان   العناصر الداخلية

هناك    اإلضافة إىل الكشف عن شكل الباتولوجيا االجتماعية يف هذه الدراسة  

يف القصة   باحثأيضا أشياء أخرى حيث كشف الباتولوجيا االجتماعية اليت كشف عنها ال

جانب الظروف االجتماعية للشعب الفلسطيين الذي يكافح ضد االستعمار    القصرية إىل

الباتولوجيا اإلجتماعية،  من قبل   لتأكيد على شكل  دولة إسرائيل ستؤثر هذه الظروف 

لنظر إىل حالة الشعب الفلسطيين يف ذلك الوقت كان يعاين من ضغوط اجتماعية أو  

   استعمار. 
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 حتديد البحث  .ب

 ص جتماعية يف القصة القصرية "القمياإل  باتولوجياال  واألساسي يف هذا البحث ه  تحديدال

  املشكلة إىل سؤالني على النحو التايل: باحثلغسان كنفاين مث يصوغ الاملسرق" 

القصريةما هي   .١ القصة  تتصلال  عناصر  ال  يت  االجتماعية يف    باتولوجيا كتشاف 

 ؟ ق" لغسان كنفاينو املسر  صالقصة القصرية "القمي

ال .٢ أشكال  تظهر  جتماعية  اإل  باتولوجياكيف  "القمياليت  القصرية  القصة   ص يف 

 ؟ق" لغسان كنفاينو املسر 

 راض البحث وفوائدهج. أغ

 راض هلذا البحث هي:غفأل

االجتماعية يف القصة   باتولوجياكتشاف ال  يت تتصلال  ملعرفة عناصر القصة القصرية .١

 .ق" لغسان كنفاينو املسر  صالقصرية "القمي

ال  ملعرفة .٢ تظهر  االجتماعية    باتولوجياأشكال  "القمياليت  القصرية  القصة   ص يف 

 .ق" لغسان كنفاينو املسر 

  



٧ 
 

 التحقيق املكتيبد. 

هناك العديد من الباحثني التحقيق املكتيب فائدة للباحث يف تقرير وضع البحث.   

ا مع هذا الب نظرية  وال  وضوع ملتصل  ي  ذيخلاصة ال و حثالسابقني الذين حبثوا مشا

 كما يلي:  

املىن .١ القميص ملوضوع     (Dzurwatul Muna)حبث ذروة  الفلسطيين:  "األدب 

منوذجا" لغسان كنفاين  أخرى  وقصص  القصص  .املسروق  ثالث  مىن  حبثت 

لغسان كنفاين فهي القميص املسروق وإىل أن نعود واملدفع حتكي القصص  القصرية  

ويف هذا البحث تركز الباحثة حبثها اىل  ،القصرية حياة شعب الفلسطيين املستعمرة

ملشكلة اإلجتماعية  خصائص األدب الفل سطيين. أما نتائج البحث فهي: الرتبط 

الرتكيز على نقد العالقات اإلجتماعية والتعامل مع مشكالت العائلية   ،والسياسية

ت إسرائيل غري   ،العربية الريفية واإللتزام بعرض صورة النضال واملقاومة. فنقطة حتد

يكي و ال اسرائيل.اما القصة  موجوجدة يف القصة ألن احلالل من قبل الغرب األمر 

 ١١إىل أن نعود و املدفع فتحتوي مجيع املوضوعات. 

نرحبيبة  .٢ القصة  ملوضوع  ا   (Nurhabibah)حبث  يف  السيميائية  البنوية  "الدراسة 

أما عن نتائج الدراسة فهي:   القصرية "الصغري يذهب إىل املخيام" لغسان كنفاين" 

 
  ١١Al Ada>b Al Falistini: Al Qami>s Al Masru>q Wa Qasasu Ukhra Dzurwatul Muna, Skripsi,  

li Ghass>an Kanafa>ni> namu>z|ujan, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019). 
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القصة القصرية "الصغري يذهب اىل املخيم"  عناصر الداخلية اليت تظهر يف  ال)  ١(

القصة القصرية  فهي املوضوع والشخصية والبناء واحلبكة واحلكمة وأسلوب اللغة.

". تستخدم  ت"يذهب إىل املخيام"    قص حول صراع حياة الشخصية الرئيسية "أ

" وتستخدم احلبكة فيها حبكة متقدمة وأسلوب   وجهة نظر القصة القصرية هي "أ

املستخدم من قبل األديب فيها متنوعة متاما، مثل يعرض مجال اللغة حبيث   اللغة

لنظرية سوسور اليت   ة ) نتائج التحليل السيميائي٢اليت تؤثر على مشاعر القارئ. (

، بينما العالمات نقود لريتنتج عالمات ودالالت فهي على شكل مستشفيات و 

وتفاح   جر واألطفال ونقوديف القصة القصرية هي الصحف والطعام  وسالل املتا 

  ١٢اليت تظهر كفاح حياة الطفل. ةسرة وشاحن أوشرطة وأحذية و صفارات و 

الواثق   .٣ عروة  أنعم  حممد     (Muhammad An’im Urwatul Watsiq)حبث  

"القصة القصرية الربتقال احلزين لغسان كنفاين دراسة حتليلية إجتماعية أدبية املوضع  

هناك عالقة بني األحداث التارخيية وما  أما  نتائج الدراسة فهي   ألالن سوينجود"

يعيشه الالجئون الفلسطينيون يف لبنان، مثل الفقر والبطالة واجلوع والتسرب من 

  ١٣.األطفال

 
  ١٢abu s}hogi>r Yaz|h-Analisis Struktural Semiotik Pada Cerpen “As} “Nurhabibah, Skripsi: 

Ila Mukhoyyam”  karya Ghass>an Kanafa>ni>”, (Malang: Universitas  Islam Negeri Malang, 2016).  
  ١٣hazin li -burtuqa}l Al-qas}i>rah Ard} Al-qis}ah Al-AlAn’im Urwatul Watsiq, Skripsi: “ 

Ghass>an Kanafa>ni Dira>sah Tahli<liyah Ijtima‘iyyah Ada>biyyah li Alan Sa>wi>nju>d” (Yogjakarta: UIN 
Sunan Kalijaga, 2019). Diakses 13 Desember 2020.  
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النظرية فهي   و  ألشياء   نيتصال  انإىل جانب  التحقيق املكتيب هناك حتليالن الذ  

  (Novita Sri Yuliana) حبث نوفيتا سار يوليا    ، الباطولوجيا اإلجتماعية يف األديب فهي  

 لرتنا سارومفيت  "الباتولوجيا اإلجتماعية يف املسرحي "مرسينة تغين يف األرض"املوضوع  

(Ratna Sarumpaet)      الباتولوجيا اإلجتماعية أما  نتائج التحليل فهي: هناك أشكال 

اجلرميات يف شكل سلوك   )٢.(الفساد الذي يعمل مسؤلوا الدولة ليكثروا أمواهلم)  ١(ي  فه

  ) ٣(اإلحنراف الذي ينتهك األعراف القانونية و االجتماعية مثل القتل واالغتصاب والسرقة.

حبث حسان البصر   ،والثاين  ١٤رزق ألسباب اقتصادية. الالدعارة اليت تستخدم كمصدر  

 Jurnal Publik Budaya Vol 1. 1 November  يف   (Hasan Basri dkk)وأصدقائه

 Remyل    Mimi Lan Mintuna   "الباتولوجيا اإلجتماعية يف الروايةاملوضوع     2013

Salado " ا احنرافات عن األعراف بسبب   أما نتائج الدراسة حياة الناس دائما ما تكون 

  ١٥عدة عوامل مثل الفقر واجلهود املبذولة لتعزيز القوة واالنتقام واإلكتئاب.

املكتيب    التحقيق  أن  ،أعاله  من  ملخص  ألشياء   يكمن  يتصل  الذي  التحليل 

من حيث األشياء   ذا حبثومن بني هذه البحوث حبث يتشابه ه  .  املادية والنظرية  قد حبثوا

 
  ١٤“Patologi Sosial Dalam Drama Marsinah Nyanyian Dari Novita Sri Yuliana, Skripsi:  

Dalam Tanah Karya Ratna Sarumpaet”, (Jember: Universitas Jember, 2003).  
 ١٥, “Analsisis Patologi Sosial dalam Novel Mimi Lan Mintuna Basri dkkMoh. Hasan  

Karya Remy Sylado”, jurnal Publik Budaya, Vol.  1, 1 November 2013. Diakses pada 12 Desember 
2020. 
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    (Dzurwatul Muna)املادية فهي  القصة القصرية "القميص املسروق" اليت حبثه ذروة املىن

اإلختالف مها حبثت مىن القصة القصرية تركز على خصائص املوضوعات األدبية الفلسطينية 

البحث يتوسع    ابينما يف هذمثل املشكالت اإلجتماعية والسياسة والنظاالت واملقاومة.  

 . الباحث الدراسة  من وجهة نظر علم الباتولوجيا االجتماعية

 اإلطار النظري ه. 

ت   لهذا البحث فائدة كأساس للباحث عمل اإلطار النظري يف     البيا نتائج 

  عناصر الداخلية القصة القصرية والباطولوجيا اإلجتماعي الاإلطار النظري هو  الصحيحة.
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 العناصر الداخلية .١

الد   العمل األديب من  تبين  اليت  العناصر  الداخلية هي  تؤدي هذه    ،لاخالعناصر 

أديب النص كنص  إىل عرض  الو   العناصر  العناصر  على  العثور  بشكل   داخليةسيتم 

سخدم نظرية العناصر إأما هذا البحث    ١٦واقعي عندما يقرأ الناس األعمال األدبية. 

ل ستانتون الداخلية  واملوضوع    (Robert Stanton)  روبرت  القصة  حقائف  هي 

ويف هذا التحليل سيستخدم الباحث فقط حقائق القصة اليت    ١٧والوسائل القصة.

والبيئة  الشخصية  مها  القسمني  الباتولوجيا    ،تتقسم  أشكال  وملساعدة كشف 

  اإلجتماعية يف القصة "القميص املسروق".  

 

 

 

 

 

 

  

  تنقسم حقائق القصة إىل ثالثة هي الشخصيات واحلبكة والبيئة  

 

 

 
  ١٦University,  (Yogyakarta: Gadjah MadaTeori Pengkajian Fiksi, Burhan Nurgiyantoro,  

1998), hlm. 30.  
 ١٧33. ), hlm12, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20Teori Fiksi Stantonobert Stanton, R   

عناصر بناء القصة  
  روبرت ستانتون ل

 وسائل القصة حقائق القصة 

 املوضوع 

 الشخصيات  احلبكة  البيئة
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مها الشحصيات تدل على األفراد اليت تظهر   نقسم الشخصية إىل سياقنياوقفا لستانتون  

العواطف واملبادئ  واإلرادات  يف القصة والشحصيات تدل على اإلختالط من كل املهم  

كل    كتشف كشحصية رئيسية اليت تتصلتيف معظم القصص    ١٨ألفراد. امن    األخالقية

صية يتم  تظهر احلوادث  تغيريات يف الشخصية أو موقفنا جتاه الشخ  احلوادث يف القصة

تغيري الشخصية على أساس الداف. وفقا لستانتون، هناك نوعان من الدوافع اليت تصبح 

هو    يالدافع اخلصوص  والدافع األساسي.  يصوصسبًبا للشخصية للتصرف  ومها الدافع اخل

.  السبب يف أن الشخصية تتفاعل عفو أو غري واع من خالل مشاهد أو حوارات معينة

  ١٩. هو كل املدافع جمتمعة الدافع األساسيأما 

مصتلح احلبكة عادة احملدود على احلوادث    ،احلبكة هي سلسلة من األحداث يف القصة

  ٢٠اليت تتصل السبابية. 

  إلعداد هو البيئة اليت حتيط حبدث يف القصة ، الكون الذي يتفاعل مع األحداث اجلارية. ا

أما لتسهيل الباحث يف كشف أشكال الباتولوجيا اإلجتماعية يف القصة القصرية "القميص 

 املسروق" سيستخدم الباحث العنصرين مها الشخصية والبيئة.  

  

 
   ١٨33. ), hlm12, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 20Teori Fiksi Stantonobert Stanton, R  
  ١٩lm. 33.h…, Teori Fiksi Stantonobert Stanton, R   
  ٢٠26.lm. h…, Teori Fiksi Stantonobert Stanton, R     



١٣ 
 

  الباتولوجيا اإلجتماعية .٢

األمل   مبعىن  "الباتو"  نية  يو من  اإلجتماعية  العلم   الباتولوجيا  مبعىن  لوجيا     .و 

تمع   ةالباتولوجيا يعين علم املرض بينما االجتماعي  Kartini)يعرف كرتني كرتونو    ٢١.هو ا

Kartono)  تعارض مع معيار اخلري واإلستقرار ت  يتنه كل السلوك ال  ة الباتولوجيا اإلجتماعي

التجريان  احمللي   مع  والتعايش  األسري  والتضامن  امللكية  وحقوق  واألخالق   والتواضع 

 ٢٢واإلنضباط و الطف و القانون الرمسي.

) الصراع ١تنقسم الباتولوجيا اإلجتماعية أو املشكالت اإلجتماعية ثالثة أنواع وهي: (

اإلجتماعي والفجوة اإلجتماعية مثل الفرق والصراع بني اجلماعات والتحرش اجلنسي 

اض العقلية ) سلوك اإلحنراف مثل مدمن املخدرات واألمر ٢واملشكالت اإلجتماعية. ( 

التنمية البشرية مثل مشاكل األسرة  ) ٣( واجلرمية وجنوح أحداث العنف يف اجلمعيات 

  ٢٣.  والشيخوخة والسكان (مثل التحضر) والصحة اجلنسية

 
  ٢١hlm. 13. Patologi Sosial…,Paisol Burlian,    
   ٢٢(Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 1.Patologi Sosial, Kartini Kartono,   
 ٢٣hlm. 17.…,  Sosial PatologiPaisol Burlian,   
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  جتماعية. ولوجيا االتهذا مثال املفهوم على بعض أشكال البا

  

نه العوز واحلتجة وهو ضد الغين.  هو حالة  فأما تعريف الفقر    ٢٤يعرف الفقر لغة 

نعداما أو ضروري للوفاء مبستوى معني من     الضرورية للبقاء األساسي  جتماعية تتميز 

املرء.  فيه  يعيش  الذي  للمكان  املتوقعة  املعيسة  ت  وايت  ٢٥مستو لبنجامني   وفقا 

(Benyamin White)   تمع من مكان إىل ، الفقر هو االختالف يف مستوى رفاهية ا

أوال، الفقر   سباب الفقر اليت حتدث يف البيئة اإلجتماعية إىل قسمني:  أتنقسم    ٢٦.خرىا

أو بسبب مستوى متدن للغاية من  نتيجة ندرة املوارد  ينشأ  الذي  الطبيعي ، فهو الفقر 

 

  . ١٧٣١ص    ، )٢٠٠٨  (القاهرة: علم الكتب ،املعاصرة العريب"معجم اللغة  ، عمر ر اأمحد خمت ٢٤  

    . ١٨٨ ص  ،) ٢٠٠٥ الشروق رعمان: دا(  ،" علم املشكالت اإلجتماعية" ، عمرمعىن خليل  ٢٥  
٢٦Kemiskinan di Negara Berkembang Masalah Krusial Global Dillon H.S dan Hermanto,  

(Jakarta:LP3ES, 1993), hlm.10.  

أشكال 
الباتولوجيا 
ةاإلجتماعي

الفقر

التنافر 
األسري

البطالة

اجلرييمة
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نًيا ، الفقر املصطنع، فهو الفقر الذي حيدث ألن البنية االجتماعية   التطور التكنولوجي. 

لتساويالقائمة جتعل  تمع غري قادرة على التحكم يف االقتصاد واملرافق    ٢٧. جمموعات ا

التنافر األسري هو تناقض أو تنافر يصيب أفراد األسرة بسبب عوامل يف الوحدة   

مفهوما وتعريفا عدم   (Goode)  غود  يقدم.  األسرية اليت تفشل يف أداء أدوارها ووظائفها

يار هيكل تنظيم األسرة وفقا له، فإن عدم تن ظيم األسرة هو تفكك وحدة األسرة أو ا

لتزامات دورهم بشكل مناسب.   ٢٨األدوار االجتماعية إذا فشل فرد أو أكثر  الوفاء 

ا احلالة اليت تشعل األشحاص الذين هم    وتعرف منظمة العمل الدولية البطالة 

راغبني فيه والباحثني عنه وال   ٢٩جيدونه.  يف سن العمل والقادين عليه و

أو     لقول  تمع سواء  ا اجلرمية هي أي سلوك فردي أو مجاعي ميكن أن يؤذي 

ا مجيع أشكال السلوك  ألفعال. من وجهة النظر االجتماعية  تعرف األفعال اإلجرامية 

و    اليت تنتهك األعراف االجتماعية، فضال عن اإلضرار برفاهية اجلمهور العام والتدخل فيه 

نقسم اإلجرام ت،   (Kartono)وفقا للكرتونأما    ٣٠. نفسيا  اجتماعيا و  سياسيا و  و  اقتصاد

األفعال التحرش اجلنسي  إىل أشكال األعمال اإلجرامية مثل السرقة وتعاطي املخدرات و

 
٢٧.9-hlm. 8Anatomi Kemiskinan dan…Bagong Suyanto,    
٢٨(Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 184.Sosiologi Keluarga, Wiliam J.Goode,   

أمحد،   ٢٩    عاشور  البطالة  سيد  العرب"، "مشكلة  الوطن  املصرية    ومواجهتهايف  مكتبة االجنلو  (القاهرة: 
    .  ١١) ص ٢٠٠٨

٣٠.hlm. 128Patologi …, Paisol Burlian,    
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تدمري ممتلكات  اإلساءة  و العنف اجلسدي و محل األسلحة أو النريان احلادة  و و النشل و

 ٣١لفساد.وا اآلخرين  والقتل  واالحتيال 

 منهج البحث  .ه

جتماعية اليت ولوجيا اإلتأشكال البا  باحثيصف ال  ،ةهو دراسة وصفي  تحليلهذا ال  

  .ق" لغسان كنفاينو املسر  صظهر يف القصة القصرية "القميت

ت هذا البحث إىل قسمني مها  :ينقسم مصدر بيا

 املصدر األساسي .١

"القميهو كتاب    القصرية  لغسان كنفاين    صالقصة  أصدرت املسرق"  يف   اليت 

  ق. و املسر  صخمتارات قصصية بعنوان القمي

 املصدر الثنوي  .٢

كيد هذا البحث الت واألحباث وغريها اليت     هو الكتب العلمية وا

 
٣١-Ejurnal Representasi Kriminalitas Dalam Film “Ted” dan “Ted2”, Merrie Wilona,  

Komunikasi, Vol. 3 No. 2, 2015., hlm. 4. 
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 نظام البحث   .ز

  أبواب وهي:إىل مخسة  ا البحثهذ الباحث  مقس  ،يف نظام البحث هذا

    

وأعراض    املقدمة البحث  وحتديد  البحث  خلفية  على  حتتوي  وهي 

البحث وفوائدها والتحقيق املكتيب واإلطاري النظري ومنهج البحث  

 ونظام البحث.

 الباب األول  :

وهو حيتوي ترمجة غسان كنفاين وخالصة القصة القصرية "القميص  

القصرية   املسروق" القصة  يف  الداخلية  العناصر  "القميص  وحتليل 

 املسروق".

 الباب الثاين  :

أشكل   حيتوي   وهو  يف  باتولوجيا ال  املباحث  القصة  اإلجتماعّية   

 القصرية "القميص املسروق".

 الباب الثالث  :

 الباب اخلامس : اخلامتة وهي حتتوي اخلالصة واإلقرتاحات.
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  الباب الرابع

  اخلامتة
  

  اخلالصةأ. 
حبث الباحث على القصة القصرية "القميص املسروق" لغسان كنفاين جيد العنصرين   

الداخلني مها الشخصية الرئيسية و الشخصية اإلضافية. تنقسم العناصر الشخصيات يف 

. شخصية أبو عبد  شخصية رئيسية واحدة وأربع شخصيات إضافية القصة القصرية إىل 

الرئيسية أما أم العبد وعبد رمحان و أبو مسري و أمريكيون  يف القصة القصرية هو شخصية 

البيئة املكانية  ، وهي  البيئة   إلضافة إىل ذلك، هناك أيضا عناصرهم شخصية اإلضافية.  

" الكلمة اخليام  خيام قرية النازحني" الكلمة اليت تدل البيئة املكانية هي    . والبيئة الزمانية

بيت من   مبعىن  اخليمة  أعواد.مجع من  يقام على  أو قطن  البيئة    يتخد من صوف  أما 

اليل واملطر. هناك القصرية هي  القصة  الزمانية    املكانية يف  البيئة  يدالن  فهما  إقتباسان 

كلمة "السماء املظلمة" مبعىن اليل ألن السماء املظلمة .  "ورفع رأسه إىل السماء املظلمة"

  . "إن هذا املطر لن ينتهي الليلة"و حتدث ليال

التحليل    الداخلية كما هو موضح، يف هذه  العناصر  الكشف عن  إلضافة إىل 

عتبارها املوضوع الرئيسي هلذا  يكشف الباحث أيضا عن أشكال الباتولوجيا االجتماعية 
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  جتماعية اإل  باتولوجيا وجد  أربعة أشكال من ال  "حبث الباحث "القميص املسروق  البحث.

  .الضطهاد اجلسديهي الفقر و  واجلرمية  سريالتنافر األو فهي الفقر والبطالة 

مثل الإلفتقار  ألفقر يف القصة القصرية "القميص املسروق" أصابت عائلة أبو عبد    ،أوال

البطالة يف القصة القصرية "القميص املسروق" يصيبه     ،نيااملأوى و الغداء وامللبس.     إىل

شكل    ،التنافر األسري    لثاأبو عبد ليس لديه العمل.  يقص يف القصة القصرية    أبو عبد 

يف    اجلرمية.    ،الرابع .  التنافر األسري الذي حيدث هو توتر  العالقات بني أبو عبد و جوزته

ازن سرقة الطحني من خم  الذي  مها السرقة  جرميةان  هناك  "القاميص املسروق"القصة القصرية  

هو الضرب   االضطهاد اجلسديو   الدولية الذي فعلهم أبو مسري واألمريكيني  الغوث وكالة  

  الذي فعله أبو عبد إىل أبو مسري.

  ب. اإلفرتاح 
  

على    اإلجتماعية  الباتولوجيا  الرئيسية  الكلمة  ستخدام  حبث  إجراء  بعد 

Google Schoolar    ذه الكلمات الرئيسية ولكن   ٣٢، وجد الباحث دراسة تتعلق 

شياء أدبية. لذلك من املتوقع أن يساهم هذا البحث يف البحث  مل يكن أي منها مرتبطًا 

تولوجيا االجتماعية األديب. تناقش هذه الدراسة  األديب العريب ، وخاصة يف جمال علم البا

لنصوص األدبية دون املساس بعامل مؤلف القصة القصرية   فقط العناصر املوضوعية املتعلقة 
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القميص املسروق اليت ميكن أن تكون أحد أوجه القصور يف هذه الدراسة. ميكن أن تكون  

أوجه القصور هذه اقرتاحات ملزيد من البحث.
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