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ـ ًٔا َوُهَو َخْْيٌ لَُّكْم ۖ َوَعَسى ٰٓ َأن  ُكِتَب َعَلْيُكُم ٱْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه لَُّكْم ۖ   " َوَعَسى ٰٓ َأن َتْكَرُهو۟ا َشْي
ُ يـَْعَلُم َوأَنُتْم ََل تـَْعَلُمونَ  ـ ًٔا َوُهَو َشرٌّ لَُّكْم ۗ َوٱَّللَّ  " ُتُِبُّو۟ا َشْي

 ( 261 – البقرة)

 

 " ََبٍب ُمْغَلقٍ َواْلِْدُّ يـَْفَتُح ُكلَّ   #  َاْلِْدُّ يُْدِِن ُكّل اَْمٍر َشاِسعٍ  "
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Abstrak  

Sebuah karya sastra tidak lahir dari kekosongan sosial budaya dalam rantai 

kehidupan masyarakat. Salah satu isu yang kerap melatar belakangi lahirnya karya 

sastra adalah isu tentang diskriminasi sosial. Dengan menggunakan karya sastra, 

penulis mencoba menggambarkan realitas sosial sebuah sistem masyarakat dan 

memberikan kritik terhadap diskriminasi tersebut. Cerpen yang berjudul La 

Karamata Lin Nabi fi Wathanihi karya Taufiq al-Hakim juga memuat isu 

diskriminasi di dalamnya. Kisahnya menceritakan sikap diskriminatif yang 

dilakukan oleh masyarakat desa terhadap seorang yang buruk rupa sedang 

mencari dambaan hati untuk dinikahinya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

mendeskripsikan bagaimana bentuk diskriminasi yang dilakukan masyarakat 

kepada tokoh utama dan mengapa masyarakat melakukan diskriminasi tersebut. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

simak catat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Salah satu teori untuk membedah rumusan masalah tersebut 

adalah teori sosiologi sastra. Dalam penelitian ini teori sosiologi sastra yang 

digunakan merujuk pada pemikiran Rene Wellek dan Austin Warren. Mereka 

menyatakan bahwa hubungan karya sastra dengan masyarakat yakni, karya sastra 

merupakan dokumen sosial dan bentuk potret kenyataan sosial. Hasil penelitian 

ini yaitu ditemukan dua bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat 

terhadap tokoh utama (Zanjir), yaitu diskriminasi fisik dan diskriminasi status 

sosial. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya didiskriminasi adalah 

kurangnya kesadaran bahwa sebenarnya manusia memiliki derajat yang sama di 

hadapan Tuhan, pengaruh dari orang lain mengenai cara pandang terhadap 

individu sehingga mengakibatkan subjektivitas nilai terhadap seseorang dan status 

sosial dianggap sebagai puncak dari segalanya. 

Kata Kunci: Sosiologi Sastra, Diskriminasi Sosial, Fisik, Status Sosial. 
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 جتريد 

من   و  اَلجتماعية،  الناس  حياة  عن  ثقايف  اجتماع  من  خيلو  َل  األديب  العمل  ظهور  
األدبية األعمال  وراء  غالبًٔا  تظهر  اليت  َبستخدام    القضااي  اَلجتماعي،  التمييز  قضية 

ونقد   اجملتمع  نظام  خالل  اَلجتماعي,من  الواقع  وصف  املؤلف  حياول  األدبية  األعمال 
َل كرامة لنيب يف  "على هذا التمييز، كما حيتوي توفيق احلكيم يف قصة قصْية على عنوان  

ارسه جمتمع على موضوع التمييز فيه. ُتكي القصة عن املوقف التمييزي الذي ي   "وطنه
من هذه  والغرض  منه.  الزواج  يرغب يف  يبحث عن شخصية  قبيح  جتاه شخص  القرية 
الرئيسية  الشخصية  جتاه  اجملتمع  يرتكبها  اليت  التمييز  أشكال  وصف كيفية  هو  الدراسة 
وملاذا  يارسها. وكانت طريقة مجع البياانت املستخدمة يف هذه الدراسة هي طريقة تدوين  

عد ذلك ُتليل البياانت اليت مت احلصول عليها َبستخدام طريقة وصفية. املالحظات. مث ب
هذه   ويف  األدب،  نظرية  اجتماع  علم  هي  املشكلة  صياغة  لتشريح  النظرايت  وإحدى 

ويلك    رينيه  أفكار  إىل  املستخدمة  لألدب  اَلجتماعية  النظرية  تشْي   Rene)الدراسة 

Wellek)  وأوسنت وارين(Austin Warren.)   يذكران  أن العالقة بني األدب واجملتمع هي أن
 األدب هو وثيقة اجتماعية وشكل من أشكال تصوير الواقع اَلجتماعي 

  . بدين، الاحلالة اَلجتماعية،  التمييز اإلجتماع ، يةاَلجتماع األدبي املفتاحية: الكلمات.



 ط
 

 كلمة شكر وتقدير 

بينهم   حمادثة، وأشهد أَل إله إَل هللا  احلمد هلل الذي جعل للناس لغة، وسهلت 
أله   وعلى  وسلم  عليه  وصلى هللا  ورسوله،  عبده  أن حممدا  وأشهد  له،  َل شريك  وحده 

 وصحبه أمجعني، وبعد. 

لتوفيق   "مة لنيب يف وطنهاَل كر "قصْية القصة اليف  يالتمييز اإلجتماعهذا البحث بعنوان 
كتابة هتدف خدمة العلم ولتكملة بعض هذه  (أدبية إجتماعية ُتليلية )دراسة احلكيم

الشروط على اللقب العاملي يف علم اللغة العربية وأدهبا يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية 
 جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.

يشكر الباحث هللا على نعمه وتوفيقه سبحانه وتعاىل، وبفضل هللا قد متت كتابة 
سيطة. أرجو أن يكون مفيدا للقارئني واألمة والناس أمجعني. وختاما يريد هذا البحث الب

 الباحث أن يوجه خالص شكر وتقدير اْلزيل إىل :

املكني .1 الدكتور  األستاذ  سونن  ك  املاجستْي فضيلة  اإلسالمية  اْلامعة  مدير 
 كاليجاكا جبوجاكرات

داب والعلوم عميد كلية اآلك  املاجستْي الدكتور حممد ولدان األستاذ فضيلة .2
 جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات. الثقافية

هرنييت .3 إيننج  الدكتورة  يف  قسم    ةكرئيس   املاجستْي  السيدة  وأدهبا  العربية  اللغة 
اَل احلكومية  ادكلية  اإلسالمية  سونن كاليجاكا  جبامعة  الثقافبة  والعلوم  ب 

 .التعليموكأستاذة الناصحة لقسم  جوكجاكرات
اللطفي   .4 نصر  يوليا  الدكتورة  أعانين  ك  املاجستْيالسيدة  اليت  البحث  مشرفة 

 . وأرشدين يف كتابة البحث وإمتامها



 ي
 

تعليمنا   .5 يف  بذلتم  ما  على  الثقافية  والعلوم  العربية  اللغة  لقسم  املدرسني  مجيع 
 . وتربيتنا

حلّب ، إىل من جيري حبهما جري يف عروق دمي، كلمات ااحملبوبني  أيب وأمي .6
 . عجزت عن وصف حيّب الكبْي لعظمتكما وملوقفكما يف كل حلظات حيايت

 . الغالية احملبوبة يتإلخو  .7
لفرقة .8 العربية  اللغة  مساعدة   BSA-C 2016 أصحايب  على  مجيعا  أشكركم 

 .وتسجيعاتكم
وْلميع من كان على هذا البحث جهدا وعوان وعذرا على عدم ذكر أمسائكم  .9

 .واحدا تلوى واحد
. شكرا  فردىوأخْيا، كلمة الشكر والتقدير الغايل قدم الباحث خلليلة الرفيقة   .10

 .جزيال على مرافقتك خالل كتابة هذا البحث 

وهذا ماقدم الباحث لكم من كلمات الشكر والتقدير، وعسى هللا تعاىل أن 
  .جيعل ذالك يف امليزان حسناتكم مجيعا

الة و إمتام،  وكما يرجو الباحث وحقيقة أن الباحث متؤكد على أنه بعيد عن كم
 .أن يكون هذا البحث انفعا مفيدا للقارئني و مكمال ومرجعا لبحث مثله

 2021دمسرب  15جوكجاكرات، 
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 الباب األول 
 مقدمة 

 خلفية البحث .أ
أو   األديب  من  ومعانة  وجتربة  وتصور  ورأي  فكرة  من  نتيجة  هو  األديب  النص 
فكرة   رسالة  لذلك  والتواصلية،  واحلسىن  اْلميلة  َبللغة  الكتابة  ىف  صوره  الذي  املؤلف 

اتم.  بوصف  القراء  إىل  متوصل  إحدى   1األديب  من  اجتماعيته  وحياة  واألدب  األديب 
اهليئة اليت َل يكن أن تفرقها. ينقسم األدب العريب إىل قسمني، األول الشعر والثاين النثر،  

 خمتلفة بعضه ببعض. ائص صخهلما 

خصائصها.   يف  ييل  من  اليت كثْية  النثر  مشتقات  إحدى  من  القصْية  القصة 
ومن   للقراء.  خاصة  جاذبية  جتعل  املعينة  املسألة  إحدى  يف  وختصصها  البسيطة  القصة 

األول القصة    الباب  هذه  لقراءهتا ة  القصْي لقراءة  متكن  بل  طويل  وقت  من  حيتاج  َل 
 بلحضة. 

من   جييء  َل  األدب  من  )احل  خالكثْي  اَلجتماعية  األغالب(.    غالبأً ياة  َبب 
عامة بني اجملتمع وشخص آخر، وبني  املتمع، يعين عاملة بني اجملاملاحلياة اَلجتماعية تشمل 

قلبه.  يف  حدث  وحادث  احلياة كله  2اإلنسان  نواحي  يكاد  األدب.   ةموجود  اقد  يف 
القصْية القصة  حالة  تتضمن  وكذلك  ال  اليت  في اليت    واقعيةفيها  وحالة  حدثت  ثقافة  الها 

اَلجتماعية. مبساعدة مجالية اللغة وخيال املؤلف واألديب، تستنتج القصة القصْية متكررة 
ولو  احل وقعت  اليت  اَلجتماعية  خياليةياة  الوامل  3.كانت  اَلجتماعي  جار    ذيوضوع 

أغراض   ْلعل  اَلجتماع  كتابةارتفاعه  التمييز  وهو  القصْية  من  .  يالقصة  ويف كثْي 
من  األحيان مأخوذا  املوضوع  هذا  وقبيلة،  ، كان  ودين،  وجنس،  واْلسم،  البدن  حالة 

 
1 .7-6), hlm. 2010ss, , (Medan: Usu PrePengantar Ilmu SastraAntilan Purba,  
2  , (Jakarta: Pusat Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar RingkasSapardi Djoko Damono, 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 1. 
3  Tuan Guru Syahrizal Akbar, “Kajian Sosiologi Sastra dan Nilai Pendidikan dalam Novel 

Karya Salman Faris,” Tesis, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2012), hlm. 1. 
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أو    لدي فرد  هذا التمييز حال رقيق يف جمال شخصي و وثقافة، ولون اْللد، وغْي ذلك.  
 4والدفاع والصورة النمطية.ة اَبملساو فرق اجتماعية تتعلق 

 1اَلنسان فصل  يف حقوق    1997عام    39ندونيسيا رقم  إقنون مجهورية  وبني  
 أن:  3اآلية 

مبا  "التمييز استثناء  أو  وُتقْي  ختصيص  تفرق  شكل  على  يستند  مباشر  غْي  أو  رًٔا 
اَل ومكانة  ومجاعة  وفرقة  وشعب  وجنس  وقبيلة  دين  يف  ومكانة جتماعاَلنسان  ية 

أو   التقرير  حدف  أو  والتحريف  التناقص  تسبب  السياسة  واعتقاد  ولغة  اَلقتصادية 
ية  جتماعية أو اَلصاَلنسان وحريته األساسية يف حياة الشخ  حذف استعمال حقوق

 5من انحية السياسة واحلكم والثقافة ومن كل انحية احلياة األخرى."

أن التمييز كل فعٍل فعله اَلنسان يقصد به  (  Elly Setiadi)ذهبت إيلي سيتيادي  
ة البدن و العمر و  متييز الشخص أو الفرقة و املنزلة و مكانة اَلقتصادية و اْلنس و حال
والنقطة املهمة هنا    6اجتاه اْلنسي ورأي اَلعتقاد والسياسة وأطرف البلد وجنسية شخص. 

 شخص أو فرقة بدليل معني. فعل على   والتفريق وجود التمييزأن أساس التمييز 

القص إحدى  َبلتمييز    صمن  تتعلق  اليت  املوضوعقصة  القصْية  َل كرامة "  ُتت 
مدرسة يف مقتطفات القصة القصْية بعنوان    ةهذه القصة القصْية مكتوب.  "لنيب يف وطنه

 .  1953 عام (Taufik al-Hakim) بقلم توفيق احلكيم  املغفلني

بدور إن   أديب كبْي  احلكيم  الرمل،    هتوفيق  ديغية  احلكيم يف  توفيق  ولد  العاملي. 
حينما  و اضي،  قوهو  إمساعيل احلكيم    وأبوه.  1898أوكتوبْي عام    9اإلسكندرية، مصر  

 
4  Tiba Sebelumn, “Diskriminasi Bissu dalam Novel Saharul Hariyono & Maman Suryama 

Berangkat: Kajian Sosiologi Sastra,” (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2019), Jurnal 

Kandai, Vol. 15, No. 2, hlm 167-184. 
5  nusia Tentang: Hak Asasi Ma 1999Tahun  39Undang Republik Indonesia Nomor -Undang

Pasal 1 Ayat 3.  
6  , (Jakarta: Kencana Penanda Media Ilmu Sosial dan Budaya DasarElly M. Setiadi (dkk), 

Group, 2007), hlm. 158. 
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الفنت   هرتاكه يف هذشكان أُدخل يف السجن َل  1919يف مصر عام    ةالفنت العام  توقع
. لكن السجن يكون خْي معلم يف اتساع  (Sa’d Zaglul) سعد زغلولقيادة مه ُتت عمع 

ُأخرج إمساعيل احلكيم من السجن ملزية أبيه    ،وقت طويلإىل  أفكاره وابتكاره. َل حيتاج  
، أصبح إمساعيل لعظم دوره يف الفن واألدب   7. قوقلحالعليا ل  املدرسةواستمر دراسته يف  

 . 1959يونسكو يف عام  يةوفد مصر يف مجعية الفن العامل

مبو   وَبختصار، القصْية  القصة  وطنه"وع  ضأن  يف  لنيب  فعل    "َل كرامة  ُتكي 
ه. َل ة لزوجلتكون  امرأةله جمتمع القرية على رجل قبيح الوجه يبحث عن التمييز الذي فع
وجه حىت يظن اجملتمع أن من ستكون  العلى هذا الرجل قبيح    يز يمتيموقف  يزال اجملتمع   

َل تنظر إىل اْلسم والوجه فحسب، وتكون امرأة  هناك    ،زوجته فهي ملعونة. ويف األخْي
املرأة هذه  لكن  زوجته،  املرأة  من    هذه  سكنرية  قالليس  بل  في  اليت  القبيح،  الرجل  ها 

 قرية سفر إليها حني ليس له مكانة يف جمتمع وطنه.  منجائت 

واقع مثل  القصة  العشرين.    يهذه  القرن  نصف  يف  يعين  الوقت  ذلك  يف  وقع 
التمييز وكانت   هذا  يدل  العنصري.  التمييز  مسألة  فيها  وقعت  اليت  الثقافية  اَلجتماعية 

على عام    العنصري  املتحدة يف  األمم  للقضاء "َبملسألة    1963معتمر  الدولية  اَلتفاقية 
هذا املعتمر هو اإلصدار الثالث من حقوق اإلنسان   "على مجيع أشكال التمييز العنصري

بكلمة صريح أن هذا  بكلمة أخرى،  األساسي وغايته حلذف كل شكل متييز عنصري. 
وقوع  املعتمر  هذا  من  الرئيسية  اخللفية  العصر.  ذلك  يف  التمييز  على كثرة  يدل  املعتمر 

اللغة العربية، واللغة )كل من تكلم بشعب اللغة السامية، منها    "معادة السامية"احلادث  
لذا ظاهره أن توفيق احلكيم   8اإلبرية، واللغة الفينيقية واللغة األرامية( يف كثْي موضع العامل. 

 
7  , Cerpen 19Nur Hanifatus Sholeha dan Nurul Hidayah, “Analisis Struktural Prosa Abad 

ibilsu yantashirun Karya Taufiq Al-hakim” (Jombang: Universitas KH Wahab Hasbullah, 2019), 

Jurnal of Education and Management Studies, Vol 2 No 1. 
8    , diakses pada hari https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx

Selasa 9  Desember 2020. Pukul 14.32. 

https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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هذه القصة القصْية على هذه املشكالت العنصرية كاخللفية، بتسغْي اجملال وبتشبيه   ألف
 مرموز َبجملتمع.والفاعل املتميز  "الدرهام"املفعول التمييزي كشخص مهم  مرموز بــ

ذلك،   القصْية  إبسسب  القصة  يف  التمييز  وطنه"ن  يف  لنيب  مهم    " َل كرامة 
التمييز الذي فعل اجملتمع على  باب األول  البحث فيها، ومن  لل ، ملا  "زجنر"كيف شكل 

 حدث هذا التمييز على هذا الرجل. 

ال  نتائج  تنفيذ  يكن  التمييز،  وأسباب  أشكال  معرفة  بعد  أنه  املؤمل  بحث ومن 
ومن العوامل املهمة يف اختيار دراسة  .  اليت مت التوصل إليها يف حياة الناس يف هذا الوقت

هي الدراسة  هذه  يف  اَلجتماعي  التمييز  اْلمهور  :  حاَلت  منظور  بفتح  أحدها 
للتمييز، ولكن تعلم  يتم استخدامه كذريعة  لالختالفات، أي كيف يرى شيئًٔا خمتلفًٔا، َل 

امل .اَلحرتام من  مر ألنه  على  دائمًٔا  موجودة  اجتماعية  حقيقة  اَلختالف  أن  عروف 
وَبلتايل، عندما يكون الناس على استعداد لفتح عقوهلم، فمن احملتمل أن يقل  .  العصور
 . التمييز

القصْي   ت النظرايإحدى   القصة  يف املشكلة    ةاليت صحح ُتقيقها يف حبث هذه 
ألفه اليت  النظرية  الباحث  استخدم  احلال  األديب. يف هذا  اَلجتماع  نظرية    ا السابقة هي 

ويليك  وارين   (Rene Wellek)  ريين  بثالثة    (Austin Warren)  وأوستني  م اأقس َبستخدام 
علم و لنص األديب  لجتماع  علم اَللمؤلف و لجتماع  علم اَليعين    ،علم اَلجتماع األديبمن  
نفسه األ و لقراء  ل  جتماعاَل النص  البحث  البحث يف هذا  النص. ألن  ثر اَلجتماعي من 

اَلفالنظرية املستخدمة هي   تعريفه أن مركز  لجتماع  علم  جتماع علم اَل لنص األديب. يف 
لنص األديب نفسه وما ايف    املتضمنالنص، وغايته وغْي ذلك    مضمونلنص األديب هو  ل

 9شكلة اَلجتماعية.مليتعلق َب

 
9  : Teori dan Kajian terhadap Sastra Indonesia, (Yogyakarta: Sosiologi SastraWiyatmi, 

Kanwa Publisher, 2013), hlm. 45. 
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علم أن البحث يف التمييز من القصة القصْية  ن  ،من البياانت السابقات   فانطالقا
هناك نتيجات  ،  ع النظريةيمهم لتحقيقه. إبضافة إىل ُتقيق وتوس  "َل كرامة لنيب يف وطنه"

 .اجتماعي يدور حول اجملتمعاليت تتعلق بتمييز ياة اليومية احلجديدة تطبق يف 

 ب. حتديد البحث

القصْية   وطنه"القصة  يف  لنيب  ألفه  "َل كرامة  احلكيم كما    االيت  شرح توفيق 
( الرجل  هذا  ييز  ظاهره  اجملتمع  أن  على  تدل  البحث  خلفية  يف  الذي  زجنرالباحث   )

عن  ي أن  ابحث  تريد  من  أن  قالوا  بل  زوجته  تكون  أن  تريد  فكانت  تمرأة  زوجته  كون 
الرجل هذا وَل يبالون الناس على ما فعلوا جتاه   أن الرجل له وجه قبيخهذا مبجرد و ملعونة، 

النظر خيالف احلقوق اإلنسانية. وملا  أمنا فعلوا يعترب متييزا حمزان    يف شعوره. وَل شك   دون 
اإلنسانية.   تتعلق َبحلقوق  مما  إجابته  من  َلبد  فهناك سؤال  التمييز؟  يفعلون هذا  يزالون 

القصْية   القصة  هذه  من  البحثونستنتج  هذه    ،األول  :ُتديد  يف  التمييز  شكل  كيف 
 ملاذا اجملتمع هم َل يزالون حمقرين هبذا التمييز؟  ،القصة القصْية؟ والثاين

 ج. أغراض البحث 

ذكره سبق  الذي  البحث  ُتديد  على  ووصف   ،بناءًٔا  لتصور  البحث  فأغراض 
  وسبب وجود التمييز الذي فعل اجملتمع أو  شكل التمييز الذي فعل اجملتمع على الرجل،

 . عامة الناس 

 د. فوائد البحث 

أن   املعلوم  امل  البحثمن  أن حيمل  من  الذي   فيجعل هذالحة،  صَلبد  البحث 
الباحث.   البحث:و فعله  هذا  يف  وجدت  اليت  الفوائد  أن    من  هذا  تكون  يرجى  نتيجة 

 تصدر منهالنص األديب العريب حىت   يف ابحث  اليف  مستخدمة    اصادر مو   امراجع  البحث
ألف    ةاملباحث أن  بعد  البحثاْلديدة  هذا  أجل  الباحث  من  هذا  املخرتعال.  يف   ةنشأة 
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مقصود هذه  فهم  القراء  يستطيع  أن  البحث  من هذا  يرجى  ذلك،  إىل  األدب. إبضافة 
 .يبلغهااليت أراد هبا توفيق احلكيم  تهاالقصة القصْية ورسال

 ه. التحقيق املكتيب

الباحث   على  مهم  دور  له  املكتيب  ألنه  و التحقيق  مكانة  يف    مفيدذلك  معرفة 
قامة ببحث الدراسات السابقات هذه تدل على  إن اإل.  الباحث  البحث الذي سيقوم به

السابقة.   البحوث  من  دوره  مع  البحث  أصالة  البحثو اثبات  املتساواياهناك  يف ن  ن 
 املادي ومها:  املوضوع

طالبة شعب    10( Fatimatu Rohmah)   ه فاطمة الرمحةتوضعالذي  بحث  ال  ،األول
معة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات ُتت العنوان جبا  اللغة العربية وأدهبا

القصة القصْية َل كرامة لنيب يف وطنه لتوفيق احلكيم دراسة التحليلية  الداخلية لروبْيت "
ستنتون  ."ستنتون لروبْيت  البنيوية  النظرية  البحث  هذا    ( Robert Stanton)  استخدم 

نهج املوضوعي  املها فاطمة أهنا ذهبت إىل مركز يف  تقاربة املوضوعية النوعية. كما شرحملَب
تتكون من   اليت  القصْية  القصة  يعين ببحث وُتليل عن عناصر داخلية  لروبْيت ستنتون 

بنيت عليها   اليت  متعلقتها َبلعناصر  مع  أدهبا  القصة، واملوضوع، ووصيلة  َل كرامة  "واقع 
يف  عناصر الداخلية  الكل    أنأوجدته الباحثة  الذي  اصل  احلو لتوفيق احلكيم.    "لنيب يف وطنه

 ذه القصة القصْية من أشخاصها وعقدهتا وموضوعها ووجهة نظرها وأسلوهبا.ه

وردنْيتوضعالذي  بحث  ال  ،والثاين كوسوما  روديين   Raudini Kusuma)  ه 

Wardhani )11    الثقافية العلوم  بكلية   العرب  دراسة  شعبة  الشمالية  جبطالبة  سومرتا  امعة 

 
10 Al Qishah Al Qashirah La Karamata Li Nabi Fi Wathanihi Li Taufiq “ Fatimatu Rohmah,

Al Hakim (Dirasah Tahliliyah Dakhiliyah Li Robert Stanton,” (Yogyakarta: Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga, 2008), Skripsi. 
11  en Raudini Kusuma Wardhani, “Analisis Nilai Moral Dalam Cerp   وطنه فى  لنبى    الكرامة 

laʼakrāmatu linabiyyi fī waṭanihi Karya Taufik Al- Hakim,” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 

2018), Skripsi. 
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القصْية  "   بعنوان القصة  يف  األخالق  نتيجة  لتوفيقُتليل  وطنه  يف  لنيب  هذا  .  "َل كرامة 
املكتيب  هوالبحث   الوصفامليستخدم    الذي  البحث   ( Shamil)  شامللنظرية  الو   ينهج 

يدل  و .  2013  (Burhan Nurgiantoro)  واألخرين اليت تناسب بنظرية برهان نورغييانتورو
القصْية القصة  األخالق يف  نتيجة  على  البحث  لنيب يف  "  حاصل هذا  ، "وطنهَل كرامة 

إليه  ،منها: األوىل  ،والثانية  .معاملة اإلنسان مع ربه اليت تكثر يف استعمال كلمة الشكر 
بينهمالاليت تكثر    مع اآلخرينمعاملة اإلنسان   نفسه مع  معاملة اإلنسان    ،والثالثة  .عناية 

 اليت تكثر بشعور متفائل. 

الباحث يف حبثه وهو  البحث كما يطبق  ة  امساو وجد  تمن البحثني السابقني َل  
ب  يتعلق  اَلحبث  األديبعلم  وارين  جتماع  وأوستني  ويليك  يكون  لريين  البحث    حىت  هذا 

 . توسيعهه و تنفيذل قاَلئ

 و. اإلطار النظري 

 األديب  جتماعاَل. علم 1

األديب  األديب    جتماعاَلعلم   النص  فهم  يفهو  اَلجتماعية األ  َبلنظر  سس 
علم  12فيه. نة  مملتضا األديب  اَل  حاول  وكيفية    أن حيصل علىجتماع  اجملتمع  إجاد  كيفية 

  ية اَلقتصاد  امشكالهت  ومجيع  اَلجتماعيةؤسسات  قامة دراسة املحدثهم وكيفية دوامهم. إب
دراسة  أن علم اَلجتماع    (Swingewood)  بني سوجيوود  13وغْي ذلك.   يةوالسياس  يةوالدين

 
12  Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Nyoman Kutha Ratna, 

Strukturalisme Hingga Postrukturalisme Prespektif Wacana Naratif, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2011), hlm. 2. 

 
13  , (Jakarta: Pusat Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar RingkasSapardi Djoko Damono, 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 6. 
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موضوعية يف    علمية  َبإلنسان  اَلجتماعتتعلق  املؤسسات  و ،  يةحياته  والعملية  دراسة 
 14.اَلجتماعية

البحث  الآلة املساعدة يف  كعلم اَلجتماع  استخدام  يكن   نص األديب، ألن  يف 
اجملتمع. املنهج العموم الذي   بنياألدب كالمها متساواين يف حياة اإلنسان و بني اَلجتماع 

وحبث   دراسة  اجملتمع  وبني  األديب  النص  عالقة  يف  األيف  يطبق   كالوثيقةديب  النص 
مثل  يةاَلجتماع  احلقائقوصورة    يةاَلجتماع هناك صورة  اَلجتماعال.  اليت يكن   يةصورة 

اليت وجدت يف   اَلجتماعيةياة  احلشدها من النص األديب لكثرة صور حياة اإلنسان يف  
 15النص األديب قد وقعت يف اجملتمع زمنًٔا معينًٔا. 

تصدر من فكرة ريين  تيف هذا البحث    املستخدمةاألديب    جتماعاَلعلم  نظرية  إن  
وارين النص األديب    وذهبا  ويليك و أوستني  النص األديب من و أن عالقة  اجملتمع هي أن 

صور    يةاَلجتماع  الوثيقة سيقوم و   ية.اَلجتماع  احلقائقوشكل  مبشكلة  مناسب  هذا 
فيهاالباحث   القصْية  البحث  القصة  وطنه".  يف  لنيب  تضمن   "َل كرامة  احلكيم  لتوفيق 

 وهي مشكلة التمييز. يةشكلة اَلجتماعامل

 ثالثة أقسام: إىل  بحث األديبال 16قسم ويليك ووارين

اَل.  1 ا  يف  يرتكزلمؤلف:  لجتماع  علم  املؤلف  الذي ده  واعتقا  تهخلفيو   َلجتماعيةمنزلة 
 .ظهر من أفعاله

 
14  , (Yogyakarta: Teori dan Kajian terhadap Sastra Indonesia: Sosiologi SastraWiyatmi, 

Kanwa Publisher, 2013), hlm. 6. 
15  ahkan Oleh Melani Teori Kesusastraan diterjemRenne Wellek Dan Austin Warren. 

Budianta, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1990), hlm. 122. 
16 .111, hlm. Ibid 
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. وكان موضوع الدراسة الرئيسي  النص األديب  يرتكز يفلنص األديب:  ل  علم اَلجتماع.  2
ما ضمن يف النص األديب ومقصوده ورسالته ونصيحته الذي أراد به املؤلف مرسال إىل هو  

 القراء. 

 اجملتمع. عند يثر اَلجتماعاألالقراء و  يف يرتكز: للقراء جتماعاَلعلم  .3

  يقتصاداَلساس  األاملسألة من هذه النحية    . إنمؤلفعلم اَلجتماع لل،  األول
و األديب  لإلنتاج اَلجتماعاخل،  من  يةلفية  ظهر  الذي  واعتقاده  املؤلف  ومنزلة   فعله  كل، 

املؤلف   تدخل  أدبه.  واعتقاده يكن    اَلجتماعيخارج  دراسته من خالل سْيته وأخالقه 
ك رأاي وفكرة  تلاجملتمع الذي يعضو من . املؤلف عماله األدبية فحسبأ وليس من خالل

 17املهمة حسب عصره.  اَلجتماعيةة يشكالت السياسامليف 

استخداما  املقاربة،  والثاين واجملتمع    األكثر  األدب  عالقة  األدب    دراسةلتحقق 
اجت اَلجتماعية، كصورة  يةماعكوثيقة   مستخدم   اجتماعيةاألدب كوثيقة  إن  .  احلقائق 

احنسار   اَلجتماعاللشرح  أن  يتاريخ  اَلجتماعال. َل شك  مكاانت    يشأن  اثبات  يعني 
  جممال   الباحث  يقوم النتيجة احملسنة، لكنه غْي مباشر يعني نتيجته نفسه. من املمكن أن  

على احملتملة  األدبية  األشكال  احملتملة.   بدراسة  وغْي  ما  جمتمع  يف  ذهب    18ظهورها 
سْي أكثر أتثْئًا على ه املراقبة تأن هذ(  Sapardi Djoko Damono)سافردي جوكو دامونو  

 19.الذي يعترب قادرا على عكس حالة اجملتمعاألدب قدر 

مسألة األدب واجملتمع متكن وضعها إن  واجملتمع.    لألدب جتماع  علم اَل،  والثالث
عالقة   وصفايف  املصطلحات    أكثرها  يستخدم  أن  الباحث  يكن   . وإجالَلًٔ رمزايا 

تكامل   إىل  الثقايفالاملراجعات  هذه    نظام  مثال  اإلنسان.  أفعال  نواحي  مع  ومتعلقتها 
منها    املرتب و  ( keselarasan)  املتساوىو  (keteraturan)  النظامياملصطلحات 

 
17 .114, hlm. Iid 
18 .127-122, hlm. Ibid 
19 .4hlm. Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar Ringkas…. Sapardi Djoko Damono,  
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(koherensi  )  املوافقو  (harmoni)   النظامو   تشبيه األسلوب و  (identitas struktur)  نوع 
(istilah analogi) .20 

البحث هذا  قد ُتددت ذكرها يف  مشكلة  البحث سيستخدم    ،بناءًٔا على  هذا 
هذه   وسينتج استخداملنص األديب. لجتماع علم اَل انحية من نظرية ويليك ووارين برتكيز 

 على ما يلي:  تفكْي إطار النظرية

َل كرامة لنيب يف  "  يف هذه القصة القصْية  املوجودةاألول، أثبت الباحث املشكلة  
النظرية    "وطنه الباحث  أثبت  .  املشكلةهذه  لتحليل    املستخدمةلتوفيق احلكيم. والثاين، 

ُتليل لويليك ووارين. والثالث،    ةاألدبي  جتماعاَل  الباحث نظريةر  ااخت  ،يف هذا الصدد
فعل الذي  التمييز  التمييز.   هاأشكال  هذا  وقوع  سبب  وتصوير  الرجل  هذا  على  اجملتمع 

 عطاء اخلالصة إبجابة ُتديد البحث.إوالرابع، 

 . التمييز 2

  جميئه يكن    هاأصل التمييز تفريق ومتييز األفعال واملعاملة. تفريق األفعال متييز إن  
يكن ظهوره حسب تفرق اْلنس واَلقتصاد بسبب لون اْللد، وفرقة أو شعب أو قبيلة، و 

 21والدين وغْي ذلك.

وتييودورسني   تييودورسون  معاملة (  Theodorson&Theodorsin)ذهب  التمييز  أن 
صنفي بصفة  ما،  بسسب  فرقة  أو  شخص  على  متساوية  خاصة    ةغْي  أبشياء    مثل أو 

اْلنس والقبائل واألداين وفرقة اَلقتصاد. هذه املصطلحات وقعت يف فرقة غالبة قوية مع 
على فرقة قليلة ضعيفة، لذا يكن ذكر معاملة هذه الفرقة الغالبة بعيد عن حسن  هامعاملت

 22اخللق وديوقراطي. 
 

20 .131hlm. Teori Kesusastraan…., Renne Wellek Dan Austin Warren,  
21 . (Jakarta Buku Saku untuk Kebebasan Beragama: Memahami DiskriminasiFulthoni dkk. 

Selatan: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), hlm. 3 . 
22 .3hlm. Ibid,  
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( أن التمييز هو معاملة سيئة على فرقة خاصة.  1984)   (Watson)  قال واتسون
بْيغهام اشرتاك  1991)  ( Brigham)  وأما  بسسب  خمتلفة  معاملة  هو  التمييز  أن  قال   )

شعب ولغة وعادة ودين وجنسية وغْي   علىالشخص يف فرقة خاصة. تشمل هذه الفرقة  
سيومي   وأما  وبْيين  (  Swim)ذلك.  َبرتون  أن   (Barton&Byrne)(  1997)يف  فقال 

أو شخص   موضع  على  سيئة  معاملة  هو  ،التمييز  التحيز  موضوع  وقبيلة يكون  كعرقي 
 23ودين، يكن أن يقال أن التمييز هو ُتيز يف التطبيق. 

رانسفورد   هو  (  Ransford)ذهب  األول  القسم  قسمني،  إىل  ينقسم  التمييز  أن 
 institutional)  مؤسسي ييز  ( والقسم الثاين هو متindividual discrimination)  فردي متييز  

discrimination).    .  معاملة   املؤسسيتمييز  المعاملة الرجل الظان، وأما    الفرديتمييز  فال
 24اجملتمع. مؤسسةليست فيها عالقة  بظن الرجل بل أثر احلكمة والتطبيق اخلاص على 

 ز. منهج البحث

هو كيفية ُتليل    يستخدمها  املنهج  حماولة  يف  أن    25.البحثالباحث  وبسبب 
مبعىن  هنا  نظم  فامل.  اومرتب  انظمم  املستخدمنهج  أن يكون املَل بد    ،البحث عملية علمية

ار املوضوع مث مجع البياانت مث ُتليلها، لعل استلم ياختتدرجييا، بداية من  البحث    تنفيذ
 26. معينةشكلة مالفهم والتعريف على موضوع وعرض و 

 البحث  نوع. 1

 
23  , 2, No. 2Psikologi Proyeksi Vol. Jurnal ” Diskriminasi Prasangka dan“Joko Kuncoro. 

hlm. 11 
24  Analisa Listanti, “Analisis Tindakan Diskriminasi Peserta Didik di Sekolah Dasar” 

(Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016), Skripsi, hlm. 11. 
25 .56-55), hlm. 2010, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Penelitian SastraMetode Siswantoro,  
26  , (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia., Metode Penelitian KualitatifJ. R. Raco, 

2010), hlm. 2. 
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البياانت بشكل  البياان  إن نوع   كتايبت من هذا البحث هو عرض 
القصْية  يتمييز اَلجتماعاليف   القصة  لنيب يف وطنه"  املوجود يف   "َل كرامة 

 لتوفيق احلكيم. 

 . مصدر البياانت 2 

َل  "القصة القصْية  مصدر البحث املستخدم يف هذا البحث هو  إن  
 "مدرسة املغفلني"  القصْيةجمموع القصص  يف    تضمنةامل  "كرامة لنيب يف وطنه
 ميالدية.  2007يف مصر مبكتبة مصر سنة  تلتوفيق احلكيم، طبع

 البياانت . طريقة مجع 3

املستخدمإن   البياانت  مجع  البنيويةيف    ةطريقة  الطريقة  هي   هذه 
مع بعض املالحظة    أحد العناصر الرئيسيةالباحث  ويكون  دراسة الواثئقية.  ال

ل البياانت  فيها  تشمل  البحث.  اليت  الرئيسية يف هذا  املشكلة  ُتليل  تسهل 
القصْية1أما طريقة مجعها   القصة  قراءة  لنيب يف وطنه"   (  لتوفيق    " َل كرامة 

، ها الباحثثاليت سيبح  البحث أو البياانت   أجزاء( ُتديد  2احلكيم بدقة،  
ُتديد3 نتيجة  يف    اهلوية  (  البياانت 4البياانت،    بطاقةُتكتب  تفريق   )

مشكل البياانت    اختبار(  5البحث،    ةحسب  خاللصحة  بعض    من 
 يف هذا اجملال.  اخلرباءمع بعض  املناقشة

 . طريقة ُتليل البياانت4

بعد مجع كل  يف األخْي    الذي متت إقامتهُتليل البياانت  خيتلف عن  
يف البحث النوعي يف بداية  ُتليل البياانت  من املستحسن أن يقامالبياانت، 
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التحليل    27.العملية بطريقة  ستحلل  النص  على  حصلت  اليت  البياانت 
الوصفي النوعي، لذا نتيجة التحليل ستكون كتابة استخبارة يوصف أشكال 

 التمييز الذي فعل اجملتمع وسبب فعلهم على الشخص الرئيسي. 

 ح. نظام البحث 

املباحث   بعض  من  يتكون  البحث  فهذا  املنظم  البحث  تصور  عند 
 :التالية

اليت تشمل  الباب األول املقدمة  البحث وُتديده وأغراضه ية  فخل  يتضمن 
املكتيب والتحقيق  النظرياإلو   وفوائده  هبذا طار  ونظامه.  البحث  منهج   ،

الباب يرجى من أن يصور صورة عمومة تتعلق جبميع طبقات الكتابة، لعل  
 لبحث بعده.ل  اتكون أسس البحث  اهذنتيجة 

َلكرامة  "يتضمن سْية توفيق احلكيم وخالصة القصة القصْية  الباب الثاين  
 الثقفي لظهور هذه القصة القصْية. يجتماعاَلوأسباب  "هلنيب يف وطن

الثالث   و حيالباب  وشكل  يلل  التمييز  وقوع  سبب  يف  تمييز  البحث 
 ."َلكرامة لنيب يف وطنه"املوجود يف القصة القصْية  ياَلجتماع

   يتضمن خالصة وثبت املراجع وانتقاد ونصيحة.الباب الرابع 

  

 
27  Jakarta: (Metode Penelitian; Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan. Yusuf,  Muri

Kencana, 2014), hlm. 400 
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 الباب الرابع

 االختتام 
 اخلالصة .أ

شكل   إىل كيف  املركز  الثالث  الباب  يف  البياانت  ُتليل  على  أتسيسا 
للنيب يف وطنه التمييز وملاذا فعل اجملتمع ذلك الفعل يف القصة القصْية َل كرامة  

 :لتوفيق احلكيم
َبستخدام نظرية علم األدب اَلجتماعي عند ريين وليك وأوستني ورين.   .1

من   شكالن  هناك  القصة  هذه  يف  أن  القول  خبالصة  الباحث  فتقدم 
والتمييز   البدين  التمييز  مها  زجنر.  شخصية  حنو  اجملتمع  قبل  من  التمييز 

 إىل زجنر.على وضيعة اَلجتماع بشكل مباشر من اجملتمع 
ومن عوامل اليت تؤدي إىل وقوع التمييز لدى اجملتمع مهنا قلة الوعي أن   .2

اإلنسان له درجة سواء عند هللا تعاىل. والعامل الثاين جاء من أتثْي الناس  
النظر ألحد ما مما جيعل عناصر الذاتية مرتفعة   اآلخر وخاصة يف وجهة 

وجود   الثالث  والعامل  اجملتمع.  نفوس  وضيعة يف  أن  القادم  اَلعتقاد 
اَلجتماع ودرجة الفرد تقع يف املادية والظاهرية، مما جيعل كثْيا من الناس 
والنزاعات   التوترات  إىل  يؤدي  وَبلتايل  بعضا  بعضهم  ييزون  اجملتمع  يف 

 اَلجتماعية املستمرة. 
 الوصااي  .ب

انطالقا من نتائج هذا البحث، وكنوع من عاطفنا حنو اجملتمع وخاصة يف  
حال يكثر فيه التمييز املستمر حىت احلني. وصى الباحث أبن نغرس يف أنفسنا 
بعضا  بعضنا  ويتناصر  يتعاون  أننا كمخلوق ضعيف َلبد أن  الوعي اَلجتماعي 

 وأن نرفع مسعة غْيان وحرمتهم لنكون من الفائزين يف احلياة بكل سامل وآمان.
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بذكر   وأخص  املستقبل  للباحثني يف  أوصي  أن  من ختصص يف وَلأنسى 
الدراسة عن علم األدب اَلجتماعي، ألن يكون أشد دقيقا يف النظر إىل عوامل  
َل   َبلطبع  أجله  فمن  األدبية.  األعمال  ظهور  على  الدَللة  والثقايف  اَلجتماعي 
حيتاج إىل منبع الطاقة الفكرية فحسب بل إمنا حيتاج كثْيا إىل عدة من املراجع  

علم اَلجتماعي واإلنساين. ومما َل تقل أمهيتها أنه  واملصادر املؤيدة إىل دراسة ال
ارتفاع  ضغوط  إىل  هدفا  َبلتمييز،  املتعلقة  احللول  يطبقوا  أن  للباحثني  ينبغي 
حدوث التمييز ورفع عوي اَلجتماعي عن التعددية والتسامح. على اثر ذلك من 
اَلجتماعية َبملسلحة  أييت  أن  يرجى  أيديكم  يف  العلمية كما  البحوث   وجود 

 واملسامهة العلمية النافعة لألمة. آمني.. 
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