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 تقرير الباحثة
 أفيدكم علما أبين الطالبة :

 رفيقة السعادة : االسم
 ٣٧١٣١٣١١ : رقم القيد

التفاعل الرمزي يف رواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ ابلنظر  : العنوان
 جورج هربرت ميد. 

دته من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. وإذا اّدعى أحد يف احضرته وكتبته بنفسي وما ز 
على ذلك ولن تكون  فأان أحتمل املسؤوليةاملستقبل أنه من أتليفه وتتبني أنه من غري حبثي، 

أو مسؤويل قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة  رفاملسؤولية على املش
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 تصريح
لتفاعل الرمزي السعادة حتت العنوان اهذا تصريح أبن رسالة البكالوريوس لطالبة ابسم رفيقة 

ة عيف رواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ ابلنظر جورج هربرت ميد قد مت ابلتفتيش واملراج
تبار النهائي شروط االخ الستيفاءإىل جملس املناقشة  ميمن قبل املشرف وهي صاحلة لتقد

إلنسانية جامعة ية العلوم اللحصول على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأدهبا كل
 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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 رفيقة السعادة : االسم
 ٣٧١٣١٣١١ : رقم القيد

ر "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ ابلنظالتفاعل الرمزي يف رواية  : العنوان
جورج هربرت ميد. وقررت اللجنة جناحها واستحقاقها درجة 

يف قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية العلوم اإلنسانية  (S-1)سرجاان 
 جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 استهالل
 
 
 
 
 

 كيف أكتب؟
مل أكن ألصل اىل ما وصلت إليه لوال أن وطدت نفسي من البداية على أن الكتابة 

 رسالة وعزاء
 رسالة جيب أن أوديها مهما تكن التضحيات كبرية واملقابل ضئيال -

 عزاء ألن كل ما حيزنين يف هذا العامل تعزيين عنه الكتابة -
 

 جنيب حمفوظ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 إهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 "سوبوكي عبد الرمحن"عزيزأيب احملبوب ال
 أمي احملبوبة "زينب ليلى"

 أخي الكبري احملبوب "أمحد عبده وحممد مذكر كامل"
 وسيت أمينة"أخيت الكبرية احملبوبة "عملية ثرية 

 "أرشيفا سلسبيالأخيت الصغرية احملبوبة "إيرليتا 
 أصدقائي النبيلة "مفلحة ونيماس حكمة العزيزة"

 يف قسم اللغة العربية وأدهبااألعزاء ومجيع أصحايب 
 وإليكم مجيعا رمحكم هللا ...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 توطئة
، مسوات وأحاطها بسبعجعل األرض قرارًا ، حلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلاتا

،ـ أخرج منها نبات كل شيء وقدر فيها األقوات، جعل فيها أهنارًا وفجاًجا وجبااًل راسيات
 والنجوم سخر الشمس والقمر دائبني، أنزل الغيث مبارًكا والفلك ابخلري يف البحر جارايت

سلّ م وابرك و  اللهم صلّ  ، وأشهد أن ال إله إال هللا ذو العرش رفيع الدرجات، ابلليل ابزغات
 ،عدد ما يف الكون من معلومات، ومداد ما خطه القلم من كلمات، على أكمل املخلوقات

 . ما دامت الكواكب يف أفالكها والنجوم ساحبات
قد مّتت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت العنوان " التفاعل الرمزي يف رواية "أوالد 

 من . واعرتفت الباحثة أن هناك كثريحارتنا" لنجيب حمفوظ ابلنظر جورج هربرت ميد"
 النقائص واألخطاء رغم أهنا قد بذلت جهدها إلكماهلا.

فإين أشكر هللا تعاىل على فضله حيث أاتح يل إجناز هذا العمل بفضله، فله احلمد 
أوال وآخرا. وال أنسى أن أقول شكرا جزيال وتقديري الالئق ملن كان له الفضل الكبري يف 

مادية كانت أم روحية، مباشرة كانت أم غري مباشرة. ولعل هللا أن جيزيهم  إمتام هذا البحث
 أبحسن اجلزاء. وخصوصا إىل:

فضيلة األستاذ الدكتور عبد احلارس، مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  .٣
 احلكومية مباالنج.

 فضيلة الدكتورة شافية، املاجستري، عميدة كلية العلوم اإلنسانية. .1
 الدكتور حليمي، املاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.فضيلة  .١
 فضيلة االستاذ حممد زاواوي، املاجستري، املشرف يف إعداد هذا البحث. .1
 فضيلة االستاذة نور حسنية، املاجستري، مشرفيت يف قسم اللغة العربية وأدهبا. .٧
 مجيع املدّرسني واملدّرسات يف قسم اللغة العربية وأدهبا. .6
 ملدّرسني واملشرفني يف معهد سوانن أمبيل العايل.مجيع ا .١
 مجيع أصحايب الذين قد أعطوا احلّماسة يف إمتام هذا البحث. .0



 
 

أخريا، أشكر أولئك االخيار الذين مدوا يل يد املساعدة خالل هذه الفرتة حىت ال 
استطيع أن أذكرهم واحدا فواحدا والأستطيع أن أكتب يف هذه الصفحة الضيقة. عسى 

 يكون هذا البحث انفعا للباحثة ولكّل من تفاعل به. آمني ايرّب العاملني.أن 
 

 1١٣0إبريل  ٣٧ماالنج، 
 
 
 

 رفيقة السعادة
 ٣٧١٣١٣١١رقم القيد: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 مستخلص البحث
(، التفاعل الرمزي يف رواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ ابلنظر جورج 1١٣0) رفيقة السعادة

هربرت ميد. البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية العلوم اإلنسانية. جامعة موالان مالك 
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. املشرف : حممد زاواوي، املاجستري.

 
 فاعل الرمزي، العقل، الذات، اجملتمع، جورج هربرت ميدالكلمات الرئيسية : الت

 
أوالد حارتنا من إحدى رواايت الىت كتبها جنيب حمفوظ ابسلوب رمزية فلسفية. هذه الرواية 

ة. ترّكزت الباحثة عرف، قاسم، و الرواية املسلسلة الىت تنقسم إىل مخسة مواضع، فهي أدهم، جبل، رفاعة
 بحث. على موضوع "عرفة" يف هذا ال

واهلدف من هذا البحث وصف عن ثالثة مفاهيم رئيسة من التفاعل الرمزي ابلنظر جورج 
هربرت ميد فهي العقل، والذات، واجملتمع املوجودة يف رواية مسلسلة خامسة "عرفة" لنجيب حمفوظ. 

نوع و تبحث الباحثة هذه الرواية، ألهنا يصف عن صورة التفاعل الرمزي بني املمّثالت يف التفاعل. 
ع البياانت وتستخدم الباحثة طريقة مجالبحث املستخدم يف هذا البحث هي طريقة وصفية كيفية. 

يف هذا البحث هي طريقة القراءة والتسجيل. أما طريقة حتليل البياانت تستخدم الباحثة ابستخدام 
 نظرية التفاعل الرمزي ابلنظر جورج هربرت ميد.

ل يف رواية "عرفة" يصورها ابلتعبري الىت تنشاء من ( صورة العق٣تدّل نتيجة البحث أن )
( صورة الذات يف رواية "عرفة" 1) مثل التعزي، والرأفة واليأس  شعور وعقل األفراد من املمّثالت،

بظهور االستجابة أو  (I). يصور الذات كأان (Me)ومقابل الذات االجتماعية ( I)شيئني، فهما أان 
مع القيم الذي  حيدث أثناء التفاعل بني املمّثالت، واما الذات كمقابل العمل الذي ال يناسب 

  والشتممثل التشهري يصفها بظهور االستجابة أو العمل املناسب مع القيم،( Me)الذات االجتماعية 
مقابل ك( أما صورة اجملتمع يف رواية "عرفة" يصفها إبمكانية استجابة املنفذ الذي يتسّلمها الفرد  ١)

 ، مثل متثيل املواقف واالحوال يف كل تغيري االوقات. (Me)االجتماعية  الذات
 . 
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 Aulad Haratina is a novel composed by Naguib Mahfuz with the philosophical 

symbolism style in his works. That novel is serial novel which is divided into five titles, 

those are Adham, Jabal, Rifa’ah, Qasim and Irfah., in this study, however the researcher 

focuses on the fifth novel entitled “Irfah”. 

 This study aims to describe three main concepts of symbolic interaction based on 

George Herbert Mead (mind, self and society) contained in “Irfah” by Naguib Mahfuz. The 

researcher examined this novel because it showed the symbolic interaction  between the 

characters while they are interacting. This study is descriptive qualitative. We employed 

reading and note taking foir data collection techniques. In additiuon, We also used symbolic 

interaction theory by George Herbert Mead dor data analysis. 

 The result showed 1) the concept of mind in the fifth novel “Irfah” is represented 

with the expressions that appears from feelings and thoughts of an individual in each 

character, such as symphaty, mercy and hopeless ; 2) the form of seld concept in the fifth 

novel “Irfah” is divided into two kinds. Those are as I and as Me. Self as I is represented 

by the emergence of response or behavior which are not appropriate with the norm, for 

example swearing and insulting; and 3) the concept of society in the fifth novel “Irfah” is 

represented by the representation of sequence that organized responses which is taken by 

individual as Me, like the representation of the situations and conditions for each changes.  
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Aulad Haratina adalah salah satu novel karya Naguib Mahfuz dengan gaya 

simbolisme-filosofis dari beberapa karyanya. Novel tersebut merupakan novel berseri yang 

terbagi dalam lima judul, yaitu Adham, Jabal, Rifa’ah, Qasim dan Irfah. Namun dalam 

penelitian ini, peneliti memfokuskan pada novel seri ke-lima yang berjudul “Irfah”.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang tiga konsep utama interaksi 

simbolik menurut pandangan George Herbert Mead (pikiran, diri, dan masyarakat), yang 

terkandung dalam novel seri ke-lima “Irfah” karya Naguib Mahfuz. Peneliti meneliti novel 

ini karena di dalamnya menggambarkan tentang bentuk interaksi simbolik antar tokoh 

dalam berinteraksi. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara membaca dan mencatat. Teknik analisis data menggunakan 

teori interaksi simbolik George Herbert Mead.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) bentuk konsep pikiran dalam novel 

seri ke-lima “Irfah” digambarkan dengan ekspresi yang muncul dari perasaan dan pikiran 

seorang individu pada setiap tokoh, seperti rasa simpati, belas kasih, dan putus asa,, ; 
2)  bentuk konsep diri dalam novel seri ke-lima “Irfah” terbagi menjadi dua jenis, yaitu 

sebagai I dan sebagai Me. Diri sebagai I digambarkan dengan munculnya respon atau 

tingkah yang tidak sesuai dengan norma yang terjadi dalam suatu interaksi antar tokoh, 

sedangkan diri sebagai Me digambarkan dengan munculnya respon atau tingkah laku yang 

sesuai dengan norma,  seperti reaksi umpatan dan hinaan ; dan 3) bentuk konsep masyarakat 

dalam novel seri ke-lima “Irfah” digambarkan dengan adanya representasi serangkaian 

respon terorganisasi yang diambil alih oleh individu sebagai Me, seperti representasi situasi 

dan kondisi pada setiap perubahan waktu.   
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 األول الباب
 مقدمة

 خلفية البحث  -أ
البشر كائنات إجتماعية الذين يعتقدون أهنم قادرون على ترمجة الرمز إىل 

ى معىن ذلك ا صيغة الرتمجة ابالتفاق علقفيف بيئتهم اإلجتماعية. و األفعال اللغة و 
(. ويستطيع البشر أن يفهم اآلخرين  ١٣0، ص. 1١١1)ريتزير،   الرمز مباشرة

كما يفهم أنفسهم. يدعم ذلك من خالل اتقان اللغة كالرمز واإلشارة، وابلرمز 
، ص. 1١٣1راوان،واإلشارة ميكن للمرء أن يعمل التفاعل الرمزي مع نفسهم )وي

٣٣0 &٣10.) 
اعية، متعد العناية بظاهرة االتصال من أقدم االهتمامات الفكرية واالجت

وجود البشر، وذلك ألن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، إذ ترجع أصوهلا إىل قدم 
وهي فطرة فطره هللا عليها ليحقق ذاته وكينونته، ويستطيع العيش يف اجملتمعات 

ا الناس إان هيها مع أفرادها، فلقد قال هللا تعاىل : "اي أيّ املختلفة، ويتكيف ف
ند هللا أكرمكم ع وقبائل لتعارفوا، إنّ  خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوابً 

أتقاكم"وجتربه صفة التعارف على االتصال يغريه بطرق وأشكال متعددة، وتتطور 
 (.١، ص. 1١٣6بتعاقب العصور وانتقال األجيال )عزيز، 

هم ي أبنفسهم يف فكما قال ميد، للبشر قدرة خاصة لعمل احلوار الداخل
العملية العقلية عند ميد،"ليس يف الدماغ ولكن يف العملية  الشيء. وكل تلك

االجتماعية". البشر على حد  شخص وعلى شكل اجملتمع، يشارك يف العملية 
االجتماعية يف اجملتمع، حبيث املعىن والرمز ال يعرفهما كفهم املثقف فحسب بل 

ايدين، )م عياافهم االجتماعي الذي يواجه إىل االجتماعي للمجتمع املفهوم مج
(.٧١، ص. 1١٣١
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يطالب الفريد وديناميكي الرمزي يف عملية التفاعل االجتماعي أن جيب 
 يف   ليت تنشأالرموز ا يف تفسري  البشر أكثر احلرج، احلساس، العملي، واالبتكاري 

االجتماعية. يقرر التفسري الصحيح هلذا الرمز على منو البشر والبيئة.   اعلــالتف
حيث ميكن أن يكون فاجعة على حياة البشر وبيئتهم )مفيد،  وابلعكس، صحيح

 (.١1، ص. 1١١0
جيب أن تكون مساواة املفهوم يف عملية التفاعل حىت ال حيدث سوء الفهم 
بني اجملتمع الذين يتفاعلون أساسيا. مساواة املفهوم بني الذين يتفاعلون أو 

فاعل أو عملية الت يتواصلون يقعون يف حالة هوموفيليوس. تسهل هذه احلالة
 (. ٣6، ص. 1١١0التواصل بينهما )سوراسا، 

إن معىن بعض الرموز ليس دائما عامليا منتشرا يف الوضع واملنطقة. يعتمد 
القيمة أو املعىن على اتفاق األشخاص أو اجملموعات الذين يستخدمون هذا الرمز. 

اقبة، ملية غري مر وذهب ليزيل وايت، "ال ميكن التقاط معىن الرمز إال من خالل ع
أي من خالل عملية التفسري. فمعىن بعض الرموز يف عملية التفاعل االجتماعي 

تمع يف اجمل ههو نتيجة من منوعات االجتماعي الذي ميكن أن يفهمه ويؤفق
 (.6٣، ص. 1١٣١)مايدين، 

جيب أن يعرف الفرق بني الرمز واإلشارة قبل  أن كشف املعىن يف التفاعل 
ا من الناس الذين يفسرون الرمز واملعىن متساواي.حقيقة، تتعلق كالمه أساسيا. وكثري

ابملوضوع مباشرة، وحيتاج الرمز عملية التفسري أكثر مكثفة بعد أن ينسب الرمز 
، 1١٣6ومبعىن آخر، الرمز أكثر موضوعيا من االشارات )سابور،   على املوضوع.

بل التعرف  ر املعىن فقط،(. فلذلك، ال حيتاج االتفاق بني البشر ليفس٣6١ص. 
 على أصول املعىن هل هو من الرمز أو االشارة. 

حيدث االتصال بوسيلة االشارات، وابلتايل، فال عجب إذا عرفنا  أن  
بعض نظرية علم اإلتصال ينشأ من علم الرمزي. من انحية، تعمل هناك االشارات 
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علم  يسرتعي –ختتلف مع علم الرمزي  –يف خارج االتصال، ومن انحية أخرى 
اإلتصال يف حالة ارسال الرسالة، أي يف قناة االتصال. بفضل قناة االتصال  ميكن 

 (.1٣، ص. 1١٣6أن تسليم الرسالة من املرسل إىل املرسل إليه )سابور، 
هناك األساليب املتعددة لكشف تفسري املعىن اليت تدعمها. ومن تلك 

يز نظرية التفاعل الرمزي هي التحفاالسلوب ابستخدام نظرية التفاعل الرمزي. 
للفعل البشرية يف إعطاء االستجابة للعملية االجتماعية اليت حتدث. يف هذا 
السياق، قال ميد "أنه كسلوك ظاهرية أي سلوك حقيقي الذي يعمله املمثل 
والسلوك اخلفي أي عملية التفكري اليت تتضمن الرمز واملعىن. ميكن للممثل أن 

 السلوكية يف نفس الوقت أثناء التعامل ابجملتمع. يعطي الرمز تعرض هذه األحداث
واملعىن اخلصائص اخلاصة على األفعال االجتماعية للبشر كاملمثل الذي يفسر معىن 

 (.6٣، ص. 1١٣١الرمز واملعىن يف اجملتمع )مايدين، 
كما قال ميد يف نظرية التفاعل الرمزي، فإن الرمز هو أفكار أساسية 

التفاعالت بني األفراد يف اجملتمع الذي يرافقه ابألفعال املبدوؤة املصنوعة من 
 ابألفكار. 

الرمز يف نظرية التفاعل الرمزي هو "املوضوع االجتماعي املستخدم لتمثيل 
 لها". لذلك الرمزي ابلبشر ميكن أن يواجه العامل املاديثما يوافقه الشخص الذي مت

البشر.  ف وتذكر املوضوع الذي يواجههوالعامل االجتماعي بسمحهم لتعبري وتصني
يستطيع البشر ابستخدام الرمز أن يتحسن قدرهتا البشرية على فهم البيئة والفكر 

 (.٣١١، ص. 1١٣١)شام، 
ويف نطاق أوسع، يسعى التفاعل الرمزي لفهم حياة االجتماعية اليت تتكون 

خدام الرموز ستمن خالل عملية التفاعل واإلتصال بني األفراد وبني اجملموعات اب
الذي يفهمها. يفهم األفعال الفردية يف عملية التفاعل ليس كإستجابة مباشرة على 
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ما حفزه من البيئة اخلارجية فحسب، بل يفهم كنتائج من الرتمجة والتعريف على 
 (.1٣١، ص. 1١١٣الرموز الناشئة أيضا )ريتزير، 

على األفكار من هذه اجلوانب واضح جدا، وجود التفاعل الرمزي يركز 
األساسية يف تشكيل املعىن من العقل، الذات، وعالقته يف وسط اجملتمع حيث 
يلبث الفرد. بوسيلة هذه األفكار األساسية، يرى التفاعل الرمزي الواقعي احليوي، 
الفرد عامل عامل، املعىن املتعلقة ابملنظورات واألفعال االجتماعية، واملعرفة هي قوة 

، ص. 1١١٣للفرد أن حل املشكلة وإعادة ترتيب العامل )ريتزير، أدواتية الىت ميكن 
1٣١.) 

وميكن تطبيق الدراسة عن التفاعل الرمزي يف العمل األديب اخليايل. ومن 
تلك العمل األديب هي رواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ. تقص هذه الرواية عن 

ء مع جنودهم األمرا شخصية عرفة كرمز حضور املعرفة يعين وسيلة ملقاتلة تعسف
يف سيطرة الفساد ونقص االداب يف حارته مع حسن. رغم أنه مل يكن فائزا ألن 
أعدائه ظاملني خاصة يف جمال السياسة لكن عرفة بداية هنضة الضعفاء الذين 
يستعدون احلرب الطويل يف هذا الدنيا. تويف عرفة يف أحلى الذكرايت كوريث هذه 

 ة جبلوي ولقبت ابعظم وأكرم احلارة.  احلارة حيث هنضت جمتمع حار 
ال هتتم الباحثة  يف هذا البحث عن هذه الرواية من أجل مؤلّفها فحسب، 
بل أتليفاهتا املشهورة حيث حصل على اجلائزة نوبل العاملية يف اجملال األديب أيضا. 
ومن مث أن يف هذه الرواية توجد فيها الشحضيات اليت بكوهنا تعطى الفرص للبحث 

 الرموز، إضافة إىل ذلك إن عرفة رمز من أعظم احلارة وهنضة للضعفاء.  عن
انطالقا من تلك البياانت السابقة، هتتم الباحثة بكشف تفسري املعىن يف 
التفاعل الذي يوجد يف رواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ ابلنظر جورج هربرت 

ي يف رواية الرمز  التفاعل ميد. فلذلك، تقدم الباحثة خطة البحث حتت العنوان "
 "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ ابلنظر جورج هربرت ميد ".
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 أسئلة البحث -ب
 ي:الباحثة أسئلة البحث كما يل تبناء على خلفية البحث السابقة، فركز 

يف التفاعل الرمزي برواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ  (mind)ما صورة العقل  -٣
 ابلنظر جورج هربرت ميد ؟

 يف التفاعل الرمزي برواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ (self)رة الذات ما صو  -1
    ؟ ابلنظر جورج هربرت ميد

يف التفاعل الرمزي برواية "أوالد حارتنا" لنجيب  (society) ما صورة اجملتمع -١
 ؟ ابلنظر جورج هربرت ميد حمفوظ

 
 أهداف البحث -ج

 كما يلي:بناء على أسئلة البحث املذكورة، فأهداف البحث  
يف التفاعل الرمزي برواية "أوالد حارتنا" لنجيب  (mind)صورة العقل ملعرفة  -٣

 حمفوظ ابلنظر جورج هربرت ميد.
يف التفاعل الرمزي برواية "أوالد حارتنا" لنجيب  (self)صورة الذات ملعرفة  -1

 حمفوظ ابلنظر جورج هربرت ميد.
يف التفاعل الرمزي برواية "أوالد حارتنا" لنجيب  (society) صورة اجملتمعملعرفة  -١

 حمفوظ ابلنظر جورج هربرت ميد.
 
 فوائد البحث -د

 للبحث فائداتن مها النظري والتطبيقي. أما الفوائد النظرية هلذا البحث هي:
زي يف الرم التفاعلإسهام يف تعميق علمي اللغة واألدب، خاصة يف دراسة  -1

 وظ ابلنظر جورج هربرت ميد. رواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمف



6 
 

 
 

وظ الرمزي يف رواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمف التفاعلمرجع يف تعميق دراسة  -2
 ابلنظر جورج هربرت ميد. 

 أما الفوائد التطبيقية يف هذا البحث كما يلي:
 جلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج: (أ

موالان مالك إبراهيم  كوسيلة للزايدة املراجع العلمية جامعة (٣
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 أن يكون اعتبارا للباحثني  املستقبل.  (1
 لكلية العلوم اإلنسانية (ب

مرجع يف دراسة نظرية التفاعل الرمزي ابلنظر جورج هربرت ميد يف  (٣
 الرواية.

ملقارنة يف البحوث على نظرية التفاعل الرمزي ابلنظر جورج هربرت  (1
 .الروايةميد يف 

 باحثةلل (ج
إعطاء الفهم للباحثني على نظرية التفاعل الرمزي ابلنظر جورج  (٣

 هربرت ميد يف الرواية.
زايدة املعلومات اململوؤة ابلرسائل األخالقية حيث تفيد للباحثة   (1

 يف التفاعل اإلجتماعي.
 
 حدود البحث -ه

الىت يظهر بني الناس.  الرمز يف التفاعل اإلجتماعى من إستجابة و إجراءات
ومن تلك الرمز ينشاء التفكري الىت حتصل من التفاعل من الشخص األخر. ال 
ميكن أن يقبل االستجابة من اآلخرين مباشرة دوم عملية املعىن أو التفسري. تتكون 
نظرية التفاعل الرمزي عند جورج هربرت ميد على ثالثة مفاهيم رئيسية فهي العقل 
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(mind) والذات ،(self) واجملتمع ،(society) وركزت الباحثة يف هذا البحث من .
حيث موضوع حبثها على رواية "عرفة" وهي اجلزء اخلامس من رواية "أوالد حارتنا" 

 املسلسلة لنجيب حمفوظ. 
 
 حتديد املصطلحات -و

ولتجنب اختالف املالحظة يف فهم عنوان البحث، تعترب للباحثة مهم 
والد صودة بعنوان البحث "التفاعل الرمزي يف رواية "ألعرض حتديد املصطلحات املق

حارتنا" لنجيب حمفوظ ابلنظر جورج هربرت ميد". وحتديد املصطلحات  يف هذا 
 البحث ما يلي:

 الرمز يف علم اإلتصال وعلم االجتماعي -1
يعرف الرمز يف علم اإلتصال ابلتفاعل الرمزي. يشكل البشر املعىن 

تخلص البشر يف التفاعل االجتماعي من من خالل عملية اإلتصال. الي
اإلتصال، بعبارة أخرى، يستخدم البشر رمزا خاصا لكشف املعىن املعني. 

 إذن، يستخدم الرمز كأالت اإلتصال الذي يفسره األشخاص. 
 التفاعل الرمزي    -2

التفاعل الرمزي هو النظرية الىت ذهبت ان املعىن حتدث من خالل 
 الجتماعي بني الفرد أو اجملتمع حقيقة. عملية اإلتصال يف التفاعل ا

 (mind) مفهوم العقل -3
ذهب ميد أن الفكرة من عملية االجتماع يعىن عملية احلوار الباطين 

 بنفسه يف ظاهرة االجتماع.
 (self)   مفهوم الذات -4

مفهوم الذات عند ميد هي ما ميلك عملية التنمية الىت تنمو يف الفرد 
 وتظهر كاستجابة وجود العالقة يف عملية االجتماع كليا. 
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 (society)مفهوم اجملتمع  -5
ذهب ميد أن اجملتمع يف هذه النظرية يعىن كعملية االجتماع الىت 

تمع، فرد اجملحتدث استمراراي قبل ابراز العقل والذات. ومن هنا يصاحب ال
 يعطى القدرة من خالل النقد على نفسه وللتحكم على نفسه أيضا. 

 
 الدراسات السابقة -ز

مما ال شك أن البحث عن التفاعل الرمزي ليس غريبا ملتعلم األديب. لذالك، 
فال عجب إذ هناك بعض الباحثني الذين يدرسون عن نظرية التفاعل الرمزي. بناء 

كآلة البحث للمجالت أو   http://scholar.google.co.idعلى البياانت يف املوقع 
 املقاالت الوطنية والدولية. تنال الباحثة حبواث عن التفاعل الرمزي منها: 

، املوضوع : التفاعل الرمزية يف شخصية "دوا" يف 1١٣٧أنيأندين  اييي امي،  -1
لسينو جومريا آجيدارما )دراسة التفاعل الرمزي  Biola Tak Berdawaiرواية  

جلورج هريبرت ميد(. الغرض من هذا البحث هو ملعرفة وصف الرموز ، وملعرفة 
معىن الرموز املتعلقة بشخصية "دوا" ، وملعرفة وصف التفاعل الرمزي لشخصية 

ريقة طاليت كتبها سينو جومريا آجيدارما. ال Biola Tak Berdawai"دوا" يف رواية 
املستخدمة يف هذه الدراسة هي طريقة وصفية كيفية. تشري نتائج هذه الدراسة 

 إىل أن الرمز الذي يظهر هو رمز يستخدمه "دوا" ضمنًيا للتفاعل رمزاًي.
، املوضوع : الصراع بني هنضة العلماء واحملمدية 1١٣١روسي اسودانيجروم،  -2

رفة الغرض من هذا البحث هو ملعيف رواية املاعز واملطر على يد حمفوظ إخوان. 
تشريح عملية الصراع بني هنضة العلماء واحملمدية يف رواية املاعز واملطر. الطريقة 
املستخدمة هي الطريقة الوصفية الكيفية. اما نتائج هذه الدراسة هي عملية 

( مراحل الذات ٣التفاعل الرمزي يف رواية املاعز واملطر  بثالث مراحل وهي: 
 ( مراحل التفسري الرمزي.١ل التفاعل الذايت ، و( مراح1، 

http://scholar.google.co.id/
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، املوضوع: جاالن اتمبلونج: جمموعة دراما 1١٣١املْيدا كورنيا بوتري،  -3
رميي سيالدو )دراسة التفاعل الرمزي جورج هريبرت ميد(. الغرض لاملوسيقى 

، واجملتمع  (self)، الذات  (mind)من هذه الدراسة هو ملعرفة وصف العقل 
(society)  دو. رميي سيالليف جاالن اتمبلونج: جمموعة من الدراما واملوسيقى

الطريقة املستخدمة هي الطريقة الوصفية الكيفية. ونتائج هذه الدراسة تشري 
توجد يف كل حرف عند  (mind)( التفاعل الرمزية يف شكل العقل ٣إىل: 

 حدوث العمليات العقلية ويستخدم رموز ذات مغزى اجتماعي شفهي وغري
توجد يف كل شخصية  (self)( التفاعل الرمزية يف شكل الذات 1شفهي؛ 

( التفاعل الرمزي يف شكل اجملتمع ١عندما يقدم نفسه يف شكل أان وأان ؛ و
(society) .توجد يف كل شخصية عندما يظهر أمناط التفاعل يف شكل أان 

لقسوة ، املوضوع : ا1١٣١جماوايت اسرول اتوووال، سربني، هارننا رضوان،  -4
الرمزية لصحايف االخبار احمللية يف مدينة كنداري. الغرض من هذا البحث هو 
ملعرفة صورة القسوة الرمزية، ملعرفة عوامل الىت تدافع حدوث هذه القسوة 
الرمزية، وملعرفة آاثر هذه القسوة لدى العمال. الطريقة املستخدمة يف هذا 

( صورة ٣ج هذه الدراسة هي ما نتائأالبحث هي الطريقة الوصفية الكيفية. 
القسوة الرمزية الىت تُــقبل عليه الصحايف متنوعة، منها: احلشر، الشتم، النظرة 

( العامل االول الدافع اىل حدوث هذه القسوة هي 1الساخرة وغري ذالك، 
عدم معرفة اجملتمع على وظيفة الصحايف، العامل الثاين اخلطاء على نفس 

( أما أتثري هذه ١عامل الثالث اخلطاء يف األخبار. الصحايف رمزاي وجسداي، ال
القسوة يواجه اىل النفس أو الشعور رمزاي وميكن بوجود اآلمل الطويل يدافع على 

 ظهور األاثر االكرب جسداي.
 جنيب ، املوضوع: رواايت1١٣1سيدی،  حسني وسيد ترابی عبدالقاسم -5

. "حارتنا أوالد" خاصة برواية عناية مع االجتماعی النقد ضوء فی حمفوظ
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الغرض من هذا البحث هو ملعرفة املشاكل الىت حاول جنيب حمفوظ تسليط 
الضوء عليها يف روايته، ملعرفة جناح جنيب حمفوظ يف إبراز هذه املشاكل يف 

ملعرفة اآلاثر اليت ميكن دراستهما يف  آاثره وما مدى جناحه يف التأثري عليها،
ها تماعي يف مجيع آاثره، وملعرفة مدى أتثري هذا السياق وهل ظاهر اجلانب االج

الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة على الوضع االجتماعى. 
 االجتماعية املشاکل أهمّ  أنّ ( ٣الوصفية الكيفية. أما نتائج هذه الدراسة هي 

 ابلثورة ليس اجملتمع واملرأة، إصالح الفقر قضااي هی حمفوظ جنيب عليها الرتکيز
 توعية أمّهها من آليات أخری ذلك عرب يتمّ  وإمّنا اجلائرة احلکم أنظمة ريوتغي

حارتنا،  رواية أوالد فی ذلك جلياً  ظهر حيث العلم بسالح وتثقيفهم الناس
الدراسة  هذه خالل من ( وثبت١کبرياً،  جناحاً  حمفوظ جنيب جنح ( وقد1
 أنّ  (1، رمص فی االجتماعية القضااي تناولت حمفوظ جنيب آاثر غالبية  أنّ 

 قراءة فی بل اجملتمع توجيه فی ودوره األدب أمهّية تؤّکد حمفوظ رواايت جنيب
 .النبيلة اإلنسانية والقيم واخلري احلقيقة ابجّتاه وتوعية الناس مستقبله

بناء على الدراسات السابقة املذكورة، فالبحث عن التفاعل الرمزي يف 
رواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ مل يبحث من قبل. املساواة يف هذا البحث مع 
بعض الدراسات السابقة املذكورة تقع يف النظرية واملنهج وموضوع البحث 

الدراسات  خالل تلكاملستخدم يف هذا البحث، وخيتلف يف حدود حبثه. إذن، من 
 السابقة، الحظت الباحثة أن هذا البحث مل يبحث من قبل.   

 
 منهج البحث -ح

 نوع البحث -1
املنهج املستخدم يف هذا البحث هي منهج البحث الكيفي، حيث 
 حتصل الباحثة البياانت من النصوص البحثية واإلجراءات اليت تنتج هبا البياانت
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ت عينات مصادر البياانت هادفية، الوصفية يف شكل كلمات مكتوبة. أخذ
وطريقة مجع التثليث، وحتليل البياانت االستقرائي أو النوعي، وركز نتائج 

(. ٣٧، ص. 1١١0البحث الكيفي على املعىن وليس اإلمجال )سوغيونو، 
خبالف ما قاله ريتشي أن البحث الكيفي حماولة لتقدمي العامل اإلجتماعي 

فهوم و السلوك و املالحظة والقضااي املتعلقة ومنظره يف العامل، من حيث امل
 (.6، ص.1١٣١ابإلنسان املبحوث )موليونج، 

أما نوع البحث يف هذا البحث هو الوصفي، وكثريا ما يستخدمه العلوم 
الطبيعية والعلوم اإلجتماعية، ويعتمد على املالحظة أبنواعها ابإلضافة اىل 

ملنهج لك العمليات. ويعد اعمليات التصنيف واإلحصاء مع بيان وتفسري ت
الوصفي أكثر مناهج البحث مالءمة للواقع اإلجتماعي كسبيل لفهم ظواهره 

 (.6١، ص. ٣000واستخالص مساته )قاسم، 
وال يقتصر االسلوب الوصفي على وصف الظاهرة ومجع املعلومات 
والبياانت عنها بل البد من تصنيف هذه املعلومات وتنظيمها والتعبري عنها  

وكيفيا حبيث يؤدي ذلك يف الوصول اىل فهم لعالقات هذه الظاهرة مع  كميا
 (.11١، ص. ٣00١غريها من الظواهر )عبيدات، 

بناء على ما سبق ذكره، تستخدم الباحثة يف هذا البحث املنهج 
الكيفي وذالك النه يصف عن صور الرمز واملعىن وكيفية التفاعل الرمزي يف 

جورج  ابلنظرحمفوظ يف اجلزء اخلامس "عرفة" رواية "أوالد حارتنا" لنجيب 
 هربرت ميد. إذن الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي طريقة وصفية كيفية. 

  
 مصادر البياانت -2

 تستخدم الباحثة يف هذا البحث املصدرين األساسيني، مها:
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مصادر البياانت األساسية اليت مجعها الباحثون أبنفسهم من مصادرهم  (أ
صل الباحثة مصادر البياانت األساسية حت(. ٣٧، ص. 1١١0)سوغيونو، 

 من رواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ يف اجلزء اخلامس "عرفة". 
مصادر البياانت الثانوية حيصول عليها الباحث من الكتب املتعلقة نظرية  (ب

 التفاعل الرمزي وغريها.
 

 طريقة مجع البياانت -3
ختالف لبياانت ختتلف تبعا الينبغي أن نشري إىل أن وسائل جتميع ا

(. طريقة مجع البياانت ١16، ص. ٣001املشاكل موضع الدراسة )بدر، 
هي أهم خطوة يف البحث ألن اهلدف الرئيسي هو أخذ البياانت الدقيقة 

(. ويف البحث الكيفي، كلمات كصورة ١١0، ص. 1١٣1)سيسوانتو، 
الل  حيصلها من خالبياانت، أو السرد من املوضوع أو مستجيب البحث اليت

ية طريقة مجع البياانت مث حيللها و جيهزها إبستخدام تقنية حتليل البياانت الكيف
 (.٣٣6، ص. 1١٣١حىت  حيصل نتائج البحث املقصودة )هرداينشاه، 

الطريقة املستخدمة يف مجع البياانت هي القراءة والتسجيل. نفذت 
عملية  وار بني الشخصيات يفتقنية القراءة يف هذا البحث بقراءة أجزاء من احل

التكلم املستمرة. أما تقنية التسجيل يف هذا البحث بتسجيل أجزاء من احلوار 
 هذه . فأما اخلطوات اليت تنفذها يفوايةالذي يصف عملية تفسري الرمز يف ال

 الطريقة كما يلي: 
قراءة احلوار بني الشخصيات اليت وقعت يف رواية "أوالد حارتنا" لنجيب  (أ

ظ يف اجلزء اخلامس "عرفة" وفهم احلبكات من البداية إىل النهاية حمفو 
 مرارا ومكثفا. واهلدف من ذلك فهم كل احملتوايت من تلك الرواية. 
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جرد البياانت بتبيني البياانت وتسجيلها يف شكل االقتباسات من احلوار   (ب
والسرد يف رواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ يف اجلزء اخلامس "عرفة" 
اليت تصور الرمز. يف هذه املرحلة، تستخدم الباحثة مذكرة مع إعطاء 
اخلط األسفل على أجزاء احلوار يف رواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ 

 يف اجلزء اخلامس "عرفة" تسهيال.
فهم الرموز املوجودة يف أجزاء احلوار من رواية "أوالد حارتنا" لنجيب  (ج

 حمفوظ يف اجلزء اخلامس "عرفة".
راءة مرة أخرى عميقا حيث حيصل على تفسري معىن الرموز يف رواية ق (د

 "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ يف اجلزء اخلامس "عرفة" دقيقا.
تصنيف البياانت على أساس اجلوانب املوجودة يف جدول البياانت وفقا  (ه

أبهداف البحث، أي نظرية التفاعل الرمزي ابلنظر جورج هربرت ميد 
 لبياانت يف أجزاء احلوار والسرد.ابختيار وتفريق ا

 
 طريقة صحة البياانت -4

تستخدم الباحثة طريقة صحة البياانت ابستخدام تقنية التثليث، فهو 
حتقق البياانت من املصادر ابلطرق املتعددة والوقت غري حمدودة )سوغيونو، 

 (Denzim) (. التثليث هو املصطلح الذي عرفه دينزمي١١1، ص. 1١١0
(، تؤخذ هذا املصطلح من مصطالحات عامل املالحة واجلندية، يرجع ٣0١0)

، ص. 1١٣6إىل ملحق املنهج املتعدد يف دراسة عن أعراض معينة )غوانوان، 
1٣١-1٣0.) 

التثليث تقنية لتحقق صالحية البياانت ابستخدام شيء آخر يف خارج 
البياانت نفسها، والغرض منها لتحقق البياانت أو ملقارنة تلك البياانت. مييز 

أربعة أنواع من التثليث، وهي تثليث املصدر وتثليث املنهج  (Denzim)دينزمي 
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. نظرا مما (1٣0، ص. 1١٣6وتثليث الباحث وتثليث النظري )غوانوان، 
سبق ذكره، تستخدم الباحثة تقنية تثليث املصدر يف هذا البحث. تثليث 
املصدر من أحد التقنية لكشف حقيقة املعلومات املعينة من خالل املصادر 
املعددة يف أخذ البياانت. يف هذه تقنية التثليث، تستخدم الباحثة البياانت 

 دة.والواثئق املكتوبة املتعلقة ابلبياانت املقصو 
 وأما اخلطوات يف تقنية التثليث املصدر اليت تنفذها كما يلي: 

 مجع البياانت والواثئق املكتوبة املتعلقة بنظرية التفاعل الرمزي.  (أ
 يوصل ويوافق على البينة والبينة.  (ب
 مراجعة نتائج البياانت اليت حتصلتها.  (ج

 
 طريقة حتليل البياانت -5

ق واملنهج لتحليل الكيفي ابلطر قدم معظم اخلرباء الكيفي مرحلة تقنية ا
املختلفة وفقا للعلوم واالمناط واالهداف املستخدمة للبحث. إن مجيع تقنية 
التحليل الكيفي متساواي أساسيا ومبدئيا، أي أهنا تُبداء إبجراءات مجع 
البياانت وإدخال البياانت وحتليل البياانت واستخالص والتحقق وتنتهي بكتابة 

 (.٣6١، ص. 1١٣١اينشاه، النتائج سرداي )هرد
البياانت اجملموعة يف هذا البحث سيحللها ابستخدام التحليل الوصفي 
على شكل حتليل البياانت ابلنظر مايلز وهوبرمان. كما يقتبسها سوغيونو، 
فقال مايلز وهوبرمان أن أنشطة يف حتليل البياانت الوصفية تفاعليا ومستمرا. 

نتاج فيض البياانت وعرض البياانت واالستأما مراحل حتليل البياانت، وهي خت
 (.١١١، ص. 1١١0)سوغيونو، 
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 ختفيض البياانت (أ
ختفيض البياانت هي عملية االختيار والرتكيز على تبسيط 
وتلخيص وحتويل البياانت الذي ينشأ من احملفوظات املكتوبة )فراستوو، 

ض يف ختفي(. أما خطوات اليت يستعملها الباحثة 111، ص. 1١٣٣
 البياانت ما يلي: 

 بعد أن مجع البياانت والواثئق، فتلخص الباحثة البياانت املطلوبة.  (1
اختيار البياانت املتعلقة مبوضوع  اليت يصف هبا التفاعل الرمزي  (2

ومفاهيم التفاعل الرمزي ابلنظر جورج هربرت ميد يف رواية "أوالد 
  حارتنا" لنجيب حمفوظ يف اجلزء اخلامس "عرفة".

اعل اختيار البياانت املتعلقة ابملوضوعات الفرعية اليت حتتوي على التف (3
الرمزي ابلنظر جورج هربرت ميد يف رواية "أوالد حارتنا" لنجيب 

 حمفوظ يف اجلزء اخلامس "عرفة".
التخلص وإزالة البياانت غري متعلقة ابملوضوعات واملوضوعات  (4

ربرت ميد يف ظر جورج هالفرعية اليت حتتوي على التفاعل الرمزي ابلن
 رواية "أوالد حارتنا" لنجيب حمفوظ يف اجلزء اخلامس "عرفة".

 
 عرض البياانت (ب

عرض البياانت هو جمموعة من املعلومات املنظمة اليت ميكن هبا 
اإلستخالص واختاذ الفعل. من خالل عرض البياانت، فهم ما حيدث وما 

ورة ك العروض. إن صجيب أن يفعله بناء على التفاهم املطلوبة من تل
عرض البياانت اليت تستخدم يف البحث الكيفي هو النصوص السردية 

 (.111، ص. 1١٣٣غالبا )فراستوو، 
 فأما اخلطوات الىت تستعملها الباحثة يف هذه املرحلة ما يلي:
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البياانت املطلوبة هي املوضوعات واملوضوعات الفرعية اليت حتتوي  (1
ج هربرت ميد يف رواية "أوالد على التفاعل الرمزي ابلنظر جور 

 حارتنا" لنجيب حمفوظ يف اجلزء اخلامس "عرفة".
 البياانت والواثئق املبسطة. (2
 عرض البياانت ابلنصوص السردية. (3
 االستخالص. (4

 
 االستنتاج (ج

تبدأ من البياانت املطلوبة، مث تصنيفها، حبث املوضوعات 
ستنتاج األول اال واملوضوعات الفرعية وأمناطها حىت حيصل االستنتاج. يقدم

مؤقتا، وهذا يعىن أن هذا االستنتاج تتغري إذا مل يوجد هناك األدلة القوية 
ي ذالية. لكن، إذا كان اإلستنتاج الموافقا على املرحلة مجع البياانت الت

يقدمه يف املرحلة األوىل يوافق ابألدلة القوية، ويف نفس الوقت، مطابقة 
تاج ياانت، فكان االستنتاج املقدم هو االستنعند العودة إىل امليدان جلمع الب

 (.00، ص. 1١١١املوثوقة  )سوغيونو، 
اخلطوة التالية هي مرحلة التحقق من البياانت، بعد أن جياوز 

 البياانت عملية ختفيض البياانت وعرضها، أما خطواهتا ما يلي:
 يثبت البياانت اخلاطئة أبدلة صحيحة. (1
 ختليص البياانت.  (2
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 التفاعل الرمزي -أ
 اتريخ التفاعل الرمزي -1

الكالم عن اتريخ نظرية التفاعل الرمزي، فال ميكن أن ال يذكر عن تفكري 
(. ولد ميد يف ٣0١٣-٣06١) (George Herbert Mead)جورج هربرت ميد 

هدالي، مدينة صغرية يف ماساتشوستس. بيدأ وظيفة ميد عندما كان أستاذا يف 
جامعة أوبرلني، مث يرتّحل ميد تعليما من جامعة إىل جامعة أخرى، حىت عندما 
دعاه جون ديوي لالنتقال من جامعة ميشيغان إىل جامعة شيكاغو. ومن هنا 

لية وله املسامهات يف علوم االجتماعية من خالل يكون ميد شخصيا ذو فكرة أص
إطالق "املنظور النظري"، ومن هنا يكون رائدا لنظرية التفاعل الرمزي، وعلى 
مدار السنة، ُعرف ميد عامل علوم االجتماعية السيكولوجية لعلوم االجتماعية. 

 ٣0١٣ني سنة، أي حىت وفاته يف عام ثسكن ميد يف شيكاغو خالل سبع وثالي
 (. ٣66، ص. ٣001روغرس، )

ويكون اجليل بعد ميد هو بداية تطّور نظرية التفاعل الرمزي، حيث يفرتق 
( مدرسة شيكاغو ٣أساس تفكري ميد مدرستني اللذين خيتلفان يف املنهج، ومها )

( و مدرسة لووا اليت ترأسها مانفريد كون وكيمبال 1اليت ترأسها هربرت بلومر، )
 (. ٣١٣. ، ص٣001يوونج )روغرس، 

كانت مدرسة شيكاغو اليت ترأسها هربرت بلومر وتلميذه )يف سنة 
يسميها ابالتفاعل الرمزي( يستمّر بلومر البحث الذي يعمله ميد. ٣060

كن متساواي لبشر ال مييستخدم بلومر املنهج الكيفي، حيث تيّقن أّن دراسة عن ا
بدراسة عن اجلماد، ويعمل املفّكرون يف مدرسة شيكاغو مبنهج تفسريي على 

كون  اليت ترأسه مانفريد ة لووا ــــــــــأساس تفكري جورج هربرت ميد. وكانت مدرس
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ه، يستخدم املنهج الكمي، حيث يلتزم هذه  اجملموعات ابلتقاليد املعرفية ذوتلمي
(. يعتقد كون أّن مفهوم ٣١٧، ص. 1١١١نهجية بعد الوضعية )أردييانتو، املو 

التفاعل الرمزي ميكن ترشيده وقياسه واختباره. تتطّور هذه املدرسة من وجهات 
 (. 00-0١، ص. 1١١0النظر اجلديدة حول "مفهوم الذات" )تورنر، 

غو اكانت بداية تطّور التفاعل الرمزي من مدرستني، أّوال، مدرسة شيك
(Madzhab chicago) اليت رائدها هربرت بلومر ،(Herbert Blumer) (٣061 ،)

 (George Herbert Mead) ويستمّر البحث الذي عمله جلورج هربرت ميد 

(. يعتقد بلومر أنه ال ميكن إجراء الدراسات البشرية ابلطريقة  ٣0١٣-٣06١)
كمثل البحث يف اجلمادات. يتجنب بلومر الكمي واإلحصاء إبجراء املناهج 
العلمية من خالل السرية الذاتية، واملذّكرات، والدراسات احلالية، واليوميات، 

 رى تقليد شيكاغو أنّ والرسائل، ومقابالت غري مباشرة. عالوة على ذلك، ي
البشر مبدعون ومبتكرون يف حالة ال ميكن متوّقعا هبا. ينظر اجملتمع والذات على 
أهنا عمليتان، ليس كهيكل لتجميد العملية أو حذف جوهر العالقات 

 (. ١١٣االجتماعية )ص. 
أكثر من املنهج العلمي.  (Madzhab Lowa)اثنيا، أيخذ مدرسة لووا 

، إحدي من أعماله هي طريقة قياس (Manfurd Kuhn)كوهن الرائد هو مانفورد  
 معروفة "مفهوم اختبار املوقف الذايت من خالل عشرين سؤاال".  

-٣06١العامل االجتماعي يف تلك النظرية هي جورج هربرت ميد )
(، يرتكز اهتمامهم على التفاعل ٣010-٣016(، شارلز هورتون كويل )٣0١٣

من أن تلك األفراد تتفاعل ابستخدام الرموز، تتض بني األفراد واجملتمع. يكشف
فيها العالمات، واإلشارات، والكلمات. بعد هذا العامل، مث يستمره لعامل 

( أو إرفينج ٣061االجتماعي اآلخر عن التفاعل الرمزي املعاصر هربرت بلومر )
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جوفمان. جيب االعرتاف أبن هؤالء العلماء قد يبذلون جهدهم كثريا عن التطور 
 (.60-60، ص. 1١١1والشخصية البشرية )سوفرافتو، 

أن نظرية التفاعل الرمزي تعطي كثريا التأكيد على الفرد ، ابختصار
الفاعلي واإلبداعي من قبل املدخل النظري األخر. مند عصر ميد، تتطور نظرية 

اآلخرين، ويف الوالية األمريكية املتحدة تكون هذه  التفاعل الرمزي للمفكرين
-١٣٧، ص. ٣00١ة املنافس الرئيسي ابلنظرية الوظيفية )غيددنس، النظري
١٣6  .)  

ؤ عن نظرية التفاعل الرمزي املشهور واملهم و جورج هربرت ميد هو املنش
جدا. كلماته هلا أثر عميق على الشخصيات عامل االجتماعي يف قرن العشرين. 

ك واجملتمع". ميل ينشر مرة وسنوات عديدة، أراء ميد، املشهور "العقل، الذات،
، ص. 1١١1هذا الكتاب أثر عميق على علم االجتماع املعاصر )سوفرافتو، 

٣٣0-٣٣0.) 
 

 تعريف التفاعل الرمزي -2
وفقا ملعجم االتصال، التفاعل هو عملية التأثر يف صورة السلوك 

(. ويف املعجم الكبري ٣01، ص. ٣000أواألنشطة بني أفراد اجملتمع )أيفيندي، 
يسية، فإن التفاعل هو الذي يتعامل ويتحادث ويتأثر بني الشخصية للغة اإلندون

(. وذهب يوسف س. رسل أن التفعل هو عملية متبادلة 1١0، ص. 1١١٣)
وله أتثري على السلوك من الفرائق الوثيقة من خالل االتصال املباشر، أو األخبار 

 (. ٣٣0، ص. 1١١١املستمع، أو الصحيفة )مسادي، 
، symballoو  syimbolicumمن للغة اإلجنليزية يرجع ز لغة تؤخد و الرم

ويكون جذر اللفظ رمز، وله املعاين العامة، فهو إعطاء االنطباع، اعانة، وجذابة. 
( عادة  اليت يستبدل ٣يف بعض التعريف، يتم تعريف الرمز على النحو التايل: )

( الكلمات، العالمات، أو اإلشارات اليت تستعملها لتمثيل 1الفكرة أو موضع، )
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( أي شيئ الذي ١جزي، الفكرة، واملوضع، )الشيئ اآلخر مثل املعىن، اجلودة، املو 
( تعريف الرمز حمددا  1يعطيه املعىن ابالتفاق العام أو ابلتوافق أو العادة، )

كالعالمات التقليدية، ما يبناه اجملتمع أو األفراد ابملعىن املعني ويكون أكثر أو 
 (.06، ص. 1١٣١أقل القياس ويوافقه أفراد اجملتمع نفسه )توغغال وراشدي، 

، فهو العالمة أو املزية الذي خيرب عن األشياء على الشخصية symbolosيقال 
 (.٣١، ص. 1١١١)هريوساتوتو، 

فلذلك، أن التفاعل الرمزي هو النظرية الذي تقال إن حقيقة حدوث 
التفاعل االجتماع بني األفراد مع األفراد ، بني األفراد مع الكافة، مث بني الكافة 

ع هو االتصال، أي وحدة فكرية يف الشخصية نفسها اليت مع الكافة يف اجملتم
 (.١٧1، ص. ٣000حتدث يف داخلية أو ابطنية )أيفيندي، 

 
 افرتاض نظرية التفاعل الرمزي -3

 ا يلي:اعل الرمزي، مـــات من نظرية التفـــوذهب تورنر أن هناك أربع افرتاض
 البشر هو خملوق الذي له قدرة ليصور ويستعمل الرمز  (أ

( meaningأفعال االجتماع على أنه أفعال االفراد الذي له املعىن )يفهم 
الفاعلي لنفسه ويتصل ابلشخص اآلخر. ويف عملية إعطاء املعىن أو تفسريه 
فيها عملية أفعال االجتماع. حيصل عملية إعطاء املعىن أو تفسريه رمزا. إذا  

لوقت ا كان أفعال االجتماع الذي يعمله الشخصني أو األكثر، ففي نفس
يستعمل أو يصور تلك الشخصني أو األكثر على الرمز )دامسار وإندراايين، 

 (.١٣، ص. 1١٣0
 يستعمل البشر رمزا للتواصل (ب

ينشأ البشر الرمز من خالل إعطاء القيم أو التفسري ما )أي من خالل 
الصوت، الكلمة، اجلمباز، السلعة، أو الشيئ اآلخر(. وما أعطاه القيم أو 
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كور يسمى ابلرمز. من خالل هذا الرمز يتواصل البشر. كما عرفنا املعىن املذ 
أن اللغة هي الرمز األساسي الذي حيتاجها يف االتصال. فلذلك، من الصعب 

، على األقل لغة اإلشارات. لغةال يتخيل للشخص التواصل إذا مل يعرف
فينسجم االتصال إذا تستعمل الفرائق املتورطة ابالتصال رمزا الذي يفهمه 
معا. الرمز الذي يفهمه هو لغة املقدمة اليت ميكن استخدامها يف أي مكان 

، 1١٣1مثل اللغة الوطنية أو اللغة الدولية غالبا )اللغة اإلجنليزية( )دامسار، 
 (. 6٣ص. 

 (Role Takingشر من خالل أخذ الدور )يتواصل الب (ج
أخذ الدور هو عملية أخذ الدور الذي يراجع على كيف نرى حال 
االجتماع من انحية آخرين سنحصل منه على استجابة.يف عملية أخذ الدور، 

 (. 6٣، ص. 1١٣1شخص يدعم نفسه يف إطار فكر لآلخرين )دامسار، 
ر، ليعرف، البشري ليفك تكّون جمتمع ، يعتصم، يتغري على أساس قدرته (د

 يتأمل النفس، والتقومي
تكّون اجملتمع، يعتصم، ويتغري من بناء قدرة البشري اليت تتطوره من 
خالل التفاعل االجتماعي. قدرة البشري يف التفكري، والتعريف، يتأمل النفس، 
والتقومي تتطور من خالل التفاعل االجتماعي. بتلك القدرة، من خالل عملية 

أيضا، يكّون، يعتصم، ويتغري البشر على اجملتمع )دامسار وإندراايين، التفاعل 
 (.61-6٣، ص. 1١٣6

 
 املفهوم األساسي يف نظرية التفاعل الرمزي -4

نظرية التفاعل الرمزي هي نظرية اليت يبحث عن التفاعل بني أفراد من 
ل خالل تعبري الرمز، وذلك األن جوهر التفاعل الرمزي يقع على االتصال من خال

الرموز ذات مغزى. وينظر األفراد كموضع الذي ميكن فحصها وحتليلها من خالل 
تفاعله مع أفراد آخر. يتفاعل األفراد ابستخدام الرموز الذي فيهه العالمات، 
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ومن مث، تتخذ أفعاهلم  (.٣11، ص. 1١٣1اإلشارات، والكلمات )جزويل، 
التأويل. اليت تستوجب الفهم و طابعا نسقيا زاخرا ابلدالالت السيميائية والرمزية 

وتعد اللغة أهم عنصر لدى هؤالء، مادامت تؤدي دورا تواصليا ورمزاي. وبتعبري 
آخر، تصدر عن الذوات املتبادلة جمموعة من األفعال وردود األفعال يف متاثل مع 
بنية اجملتمع. وتتخذ هذه األفعال معاين ودالالت رمزية متنوعة تستلزم الفهم 

 (.01-0٣، ص. 1١٣٧محداوي، والتأويل )
 أنشطة البشري يف فهم حياة االجتماع، يركز التفاعل الرمزي ثالث أسس

نظرية يبين  (.٣11، ص. 1١٣1فهي الفردي، التفاعل، والتفسري )جزويل، 
التفاعل الرمزي على اساس فكرهتا يف ثالثة مواضع مهم، فهو أ( أمهية املعىن يف 

الذات، وج( العالقة بني االفراد مع اجملتمع.  السلوك البشري، ب( أمهية مفهوم
ومن تلك ثالثة مواضع مهم حتصل على سبع اقرتاضات، كما يلي )موريسان 

 (:٣1١، ص. 1١٣١وآخر، 
 يتصرف البشر بناء غلى املعىن الذي يفهم آخرون لنفسه (أ

 يصور املعىن من خالل التفاعل بني الشخصية (ب
 التفسريخيضع املعىن للتعديل من خالل عملية  (ج
 يتطور البشر مفهوم ذاته من خالل تفاعله مع اآلخرين (د
 مفهوم الذات منطا هاما للسلوك  (ه
 يؤثر البشر عملية الثقافة واالجتماع (و
 يكّون هيكل االجتماع من خالل التفاعل االجتماعي (ز

يعمل التفاعل الرمزي ابستخدام اللغة كأحد الرمز األهم واإلشارة 
(decotingولكن، الرمز ليس .) ( عوامل اليت حتدثgiven.بل عملية مستمرة ،) 

يعين الرمز هو عملية ارسال املعىن. ويكّون ارسال املعىن والرمز موضوعات يف 
(. فلذلك، التفاعل البشري ٣٣١، ص. 1١٣1نظرية التفاعل الرمزي )إيراوان، 
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جيسره ابستعمال رموز التفسري أو بكشف معىن عمل اآلخرين، يعين ابختيار، 
وتفكري، وضم، وحتويل املعىن فيما يتعلق ابحلال الذي يوجه عمله  وفحص،

 (.1١، ص. 1١١0)مارسونو ووحيوين، 
(، أنه أيخذ معىن الرمز من خالل Leslie Whiteوكما يقول ليزيل وايت )

 interpretative) أسلوب غري منطقية فقط، أي من خالل عملية التفسري

process مل يقبل مباشرا ويفهم كل البشر عن املعىن من الرمز املعني يف عملية .)
-٣١، ص. 1١١1التفاعل االجتماع ، بل جيب أن يتم تفسريه أوال )انرووكو، 

٣0  .) 
واة أن البشر هلا ناليت نظرية ال هي فلذلك، أساسيا نظرية التفاعل الرمزي

ويتطور  تفاعل مع اآلخرين،هذا املعىن من الحيث حيصل يتفاعل على املعاين، 
 (.٣01، ص. 1١٣١هذا التفاعل )رزاق،  أثناءهذا املعىن مستمرا ويتمه 

 
 القواعد املنهجية يف التفاعل الرمزي -5

، ص. 1١٣1القواعد املنهجية يف التفاعل الرمزي ما يلي )ويراوان، 
٣٣1-٣٣٧:) 
 بتوحد الرمز والتفاعل. اليكفي بتسجيل الواقع فقط. بل جيب أن نطل (أ

 األبعد منه، أي يطلب السياق حبيث ميكن أن ميسك الرمز واملعىن حقيقة. 
ألن الرمز واملعىن ال ينفصل من موقف الفردية، فهوية الشخصية حتتاج  (ب

 للتمّسك به.
جيب الباحث أن يوطد بني الرمز واهلوية مع البيئة يف عالقته االجتماعية  (ج

ية عن ملفهوم االجتماعيف نفس الوقت. واملفهوم عن اهلوية تتعلق مع ا
 هيكل االجتماع وغريه.

ينبغي على تسجيل احلال الذي يصور هبا الرمز ومعناه، وليست تسجيل  (د
 الواقعة احلسية فقط.
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 ينبغي على املناهج املستخدمة قادرا على الرد صورة السلوك وعمليته. (ه
 ينبغي على املنهج املستخدم قادرا لقبض املعىن ابنقالب التفاعل. (و
التوعية هي أن يوجه التفكري املتوافق مع التفاعل الرمزي، وعندما تبدأ  (ز

 لدخول هذا اجملال حيتاج أن يرّمز أكثر عملية، ليكون الرتمجة العلمية. 
 

 نظرية التفاعل الرمزي عند جورج هربرت ميد -ب
 نظرية التفاعل الرمزي عند جورج هربرت ميد  -1

اتصال من خالل  وذهب ميد سيحدث تنظيم اجملتمع عندما يكون
الرموز. ليبني هذه الصفة النوعي لالتصال، جيب أن يقارنه اتصال الرمزي بني 
الشخصية مع اتصال بني احليوان. يتفاعل احليوان على احلركات عزيزاي. هذا 

. من انحية  (conversation of gesturesهو احلافز الذي يتبعه االستجابة )
مات. ينظره البشر كالرمز، أي رمز الذي أخرى، يفسر البشر احلركات أو الكل

يريد أن يقعده ابلكلمة واحلركة الذي يناسب مبعناه. يتفاعل البشر على اساسا 
 (.٣٣6، ص. 1١١1مثل هذا تفسري )سوفرافتو، 

تظهر تلك االشارة كالرموز اهلامة على االفراد استجابة بدقة املعىن. 
ل ي يفهمه اجملتمع. من خالحتمل تلك االشارات على الفعل واالستجابة الذ

الرموز فسيحدث التفكري. تكّون حقيقة التفكري من جتربة اشارة املعىن الداخلية 
من عملية خارجية كنتيجة التفاعل مع اآلخرين. فلذلك خماطبة االشارة هلا 
املعىن، فاحلافز واالستجابة مساوايت جلميع املشرتك. بكلمة أخري، احلافز 

ا مباشرا دون عملية التفسري أو التفكري أوال. انطالقا القادم مل يتجاوب هكذ
م من همن تلك الفكرة، ذهب ميد أن هناك أربع مراحل الفعلية املتعلقة بعض

يعض يوحد جدلية. ومن تلك املراحل األربعة يفرق بني البشر مع احليوان. أما 
 من تلك أربع مراحل ما يلي:
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جابة املمثلة ق ابحلساس تلقائيا " واستاملرحلة األوىل هي الدفعة "احلافز املتعل (أ
على احلافز، احلاجة لرد ما على تلك االستجابة. اجلوع هو املثال املناسب 
من الدفعة، املمثلة )البشر أو احليواانت( تعطي االستجابة دون التفكري 
مباشرا. ولكن املمثلة )البشر( أكرب إمكانياته يف أعطاء االستجابة املناسبة 

ن أو بمأمس(. يف التفكري عن االستجابة، مل يربر البشر )مثل أكل األ
املوقف األن فقط، بل جتربة يف الزمان املاضي أيضا وتوقف على العاقبة 

 من الفعل املستقبل.
(. حترت املمثلة على االستجابة perceptionهي املالحظة ) ةاملرحلة الثاني (ب

 ه. للبشر لاهزة لتشبيعهاملتلقة ابلدفعة، يف هذا احلال، اجلوع واألدوات اجل
القدرة لتذوق وفهم احلافز من خالل السماع، التبسم، الذوق، وغريها. 
تتورط املالحظة على االستجابة اليت تتدخل بعد قليل أو الصورة العقلية 
اليت تنشاء منه. مل ترد املمثلة احلافز من اخلارجي تلقائيا، ولكنه يفكر حلظة 

ن لعقلي. مل خينع البشر على االستجابة مويعطي التقومي من خالل اخلل ا
اخلارجي فقط، بل خيتار ميزة االستجابة فعاليا أيضا وخيرتون من بني مجيع 

 االستجابة أيضا.
( مث بعد أن كانت الدفعة  متّيز manipulationاملرحلة الثالثة هي التالعب ) (ج

ذ خعن نفسه واملوضع الذي يفهمه، املرحلة بعدها هي تالعب املوضع أو أ
الفعل املتعلق مع هذا املوضع. ابالضافة إىل الكسب العقلي، للبشر 
الكسب اآلخر من احليواانت. للبشر له يد الذي ميكنه لتالعب املوضع 

لة التوقف مرح يالتالعب ه ةأكثر ذكاء مما ميكن أن تفعله احليواانت. مرحل
اجلائع  راملهمة يف عملية العمل حيث مل تكن االستجابة تلقائيا. إن البش

من خالل الفطر، ولكن قبل أن أيكله، أيخذه أوال، وحيلله، ورمبا يتحقق 
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من خالل كتاب الداللة ليعرف هل هذا من جنس الفطر الذي ميكن أن 
 أيكله.

املرحلة اآلخرة هي اإلكمال. بناء على هذا التربير، متكن للممثلة أن  (ح
اإلكمال أتكل الفطر )أم ال(. هذه هي مرحلة التنفيذ أو 

(consummationأو أخذ العمل الذي يشبع ،) قد أيكل ياحقيق الكبد .
البشر أو احليواانت الفطر، ولكن البشر أقل إمكاان ألكل الفطر السأم 
ألن قدرته لتالعب الفطر والتفكري )وقراءة( عن اآلاثر من أكله. اعتمد 

املنهج أقل كفاءة ( وهذا trial and erroeاحليواانت على املنهج التجرييب )
من القدرة البشرية للتفكري من خالل عمله. املنهج التجرييب يف هذا احلال 
أقل خطريا: ويف النهاية هناك إمكانيات أن احليواانت أكثر مهددا من 

 املوت ألكل الفطر السأم من البشر.
ويف مبدائه الميكن الدراسة تلك املراحل األربعة جزئيا أو يفّصله يعضا 

. تلك املراحل األربعة من عملية العالقة اجلدلية. محل يف هذا املوضوع من بعض
هو العمل االجتماعي بني الشخصني أو أكثر ويستعملون احلركات واالشارات 
يف عملية التفاعل. االشارات املستخدمة هي اللغة. تلعب اللغة الوظيفة املهمة 

 حلافز أو من طرفيف اظهار االستجابة على حد سواء من طرف الذي يعطي ا
 (.  111، ص. 1١٣١االستجابة )أويف، 

لذالك، يدعي ميد أن دون نظام الرمز الميكن تكوين التجرية وثقافة 
الشخص على دور االجتماع، وذالك مثل املدرس،  لضمالبشرية. يتعلم البشر 

واحلاكم، واجلندي، وغريها. التوقعات الثقافية تتعلق بتلك أدوار االجتماعية 
عندئذ، السلوك املختلف ليس كإجابة من احلافز املعني، بل كإجابة  خاصة.

 (.0٣، ص. 1١٣1من السلوك اآلخرين على احلافز املتساوي )هاراينتو، 
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 مفهوم نظرية التفاعل الرمز عند جورج هربرت ميد -2
اهتم ميد بدراسة عالقة الفرد ابجلماعة واجملتع، وخاصة من خالل عملية 

احلماعات الصغرية، وكيف يتم تشكل الذات والعقل من التفاعل اللرمزي يف 
انحية، وتشكل ما هو اجتماعي ثقايف من انحية أخرى، مث العالقات بني 

، ص. 1١١0اجلانبني، وارتباط هذه ابلسلوك والفعل اإلنساين )عثمان، 
٣٣0.) 

("، يرى Mind, Self, and Societyيف كتاب "العقل، والذات، واجملتمع )
نستعمل الرمز لتكوين جتربتنا يف العقل الواعي، فهمنا يف الذات ، ميد أنّنا 

ومعلومتنا يف تركيب العامل االجتماعي األكرب )جمتمع(. بعبارة أخرى، جيسر 
ويصور الرمز على مجيع جتربتنا ألن الرمز يصور قدرتنا للشعور والتفسري ما 

ملرّكبة. عة الرموز احيدث حولنا. يتيقن ميد أن العقل، والذات، واجملتمع كمجمو 
، ص. 1١٣٣هذه األشياء الثالثة تعمل كأدوات التصفية )ابران ودافيس، 

١١6-١١١.) 
 (Mindمفهوم العقل ) (أ

إن منو العقل يعرب عن تطور معريف إدراكي، يشمل إدراك اإلنسان 
ملا ميكن أن يقعله قبل القيام ابلعقل، إذ تشمل هذه العملية التفكري يف 
البدائل املمكنة للفعل يف إطار اجلماعة، ويف إطار ما مت بناءه من تصور 

كاحليواانت  غرائزايللذات واآلخرين وأدوارهم. فاإلنسان اليسلك 
ألخرى، وإمنا يرتبط سلوكه مبا اكتسب من مستوايت التفكري وأمناطه. ا

ويفرتض هنا أن التفكري اإلنساين عقالئي، وتعين العقالئية لدى ميد قدرة 
اإلنسان على إدراك عامله مبنهجية ومنطق تعرب عن حقيقة الوقع. والفرد يف 

عثمان، )هذا ليس حماطا ببيئة واملوضيح، بناء على نشاطاته املستمرة 
 (. ٣11، ص. 1١١0
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( أن العقل ليس  George Herbert Meadيرى جورج هربرت ميد )
كالسلعة، بل كالعملية االجتماعية. ولو كان البشر الذي يعمل التفاعل 
واالستجابة، فأن معظم التفاعل البشرية يرّوط على عملية عقلية، يعين أن 

طة عقلية. العقل أو أنشبني التفاعل واالستجابة فيها عملية اليت ترّوط 
حيصل العقل على اللغة االشارية الذي يسمى ابلرمز. الرموز اليت هلا املعىن 
املتحيز فتكون صورهتا مجيع حركاته أو إماءة، املتحيز يف صورة اللغة أيضا. 
وقدرة البشر يف تصوير اللغة هي اليت تفرق بني البشر مع احليواانت )رزاق، 

 (.٣١0، ص. 1١٣١
تطور العقل يف العملية االجتماعية وهو اجلزء املتكامل من ينشأ وي

العملية االجتماعية. تسبق العملية االجتماعية العقل، العملية االجتماعية 
ليس نتيجة من العقل. يتعرف العقل وظيفيا أحسن من موضوعيا. مميزة 
خاصة من العقل هي قدرة االفراد ينشاء يف نفسه ليس من استجابة واحدة 

بل من استجابة اجملتمع يعمل ما مجيعا أي إعطاء استجابة مرتبة  فقط،
معينة، وإذا كان البشر له االستجابة يف نفسه، فله العقل )ريتزر وغودمان، 

 (.10١، ص. 1١١١
ذهب ميد ، من األنشطة املهمة اليت ينتهيه الشخص من  خالل 

 نفسه يف النفس (، أو قدرة الرمزية تركزrole takingالتفكري هو أخذ الدور )
اخليايل من اآلخرين. إيضافة إىل ذالك رى ميد أن أخذ الدور من التفاعل 
الرمزي اليت تساعد لشعوران عن الذات وميكننا لتطور الكفاءة يف التعاطف 

 (.٣١٧، ص. 1١٣١مع اآلخرين أيضا )ويست وتورنر، 
 

 (Selfمفهوم الذات ) (ب
مفهوم الذات، اليت تتشكل من خالل عملية التفاعل مع 
اآلخرين، يعترب من املفاهيم األساسية يف دراسة تشكل ما هو اجتماعي 
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وشخصي، فكل ما هو موجود يرتبط مبحاولة حتقيق الذات لنفسها، 
وهبذا فالذات ليست وحدة اثبتة موجود يف فراغ، وإمنا عملية دينامية 

وضوعي، تنمو نتيجة التفاعل مع الذوات تشمل اجلانب الذايت وامل
األخرى، علما أن وجود الذات ومنوها اليتم إال بتعلم النظام الرمزي 

 (.٣11، ص. 1١١0للجماعة )عثمان، 
كقدرة لرتد على نفسنا من منظور اآلخرين.  يعرف ميد الذات

 أي خييل كيف ينظران –مليد، يتطور الذات من نوع أخذ الدور اخلاص 
 Charlesيرجع من املفهوم من عامل االجتماع شارلز كويل ) اآلخرون.

Cooley يشري ميد هذا احلال كمرآة للذات )٣0٣1( يف عام ،looking-

glass self (، أو قدرتنا لينظر نفسنا يف عكس من األراء األخرين )ويست
 (.٣١6، ص. 1١٣١وتورنر، 

  نعالوة على ذلك، يشرح ميد عن مفهوم الذات أبن الذات ميك
كموضع أو مبحث يف نفس الوقت. وهو موضع لنفسه، وهذا من طبيعة 
أساسية اليت تفرق بني البشر مع احليواانت. هذا الذي يكون البشر قادر 

(. وأيخذ املوقف اال شخصي self consciousnessلنيل الواعي الذايت )
، ص. 1١١1والتجردي لنفسه، وحلال أين يتصرف البشر )سوفراتو، 

٣٣١ .) 
مزي هو العنصر الرئيسي يف نيل الواعي الذايت. الرمز هو الشيء الر 

املوجود من أجال اآلخرين. يتأثر من هذه النظرية هو يتعلم البشر مستمرا 
لتفكري املوضع رمزاي. هذا التفكري يعطي حرية للبشر من حتديد التجربة 

رية شعلى ما يشعره، وينظره، ويسمعه حقيقة. ومجيع التفاعل بني افراد الب
يروط ابدال الرمز. جوهر الفكرة يف التفاعل الرمزي عند ميد أن البشر 
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ميلك نفسه، وهو قادر أن يكون مبحثا وموضعا لنفسه، فله قادر لعمل 
 (.116-11٧، ص. 1١٣١التفاعل الذي يناسب إبرادته )أويف، 

عندئذ، يظهر الذات يف العملية التفاعلية ألن البشر يدركون 
عل االجتماعي. يصور ميد صورة الذات يف توضيح منو أنفسهم يف التفا

 play(. أوال، مرحلة اللعب )٣٣١، ص. 1١١1األطفال )سوفراتو، 
stage يف هذه املرحلة، أتخذ األطفال موقف آخرين معينة ليجعلها .)

(. يعطي ميد مثال حينما يلعب 0، ص. ٣006موقف نفسها )أابوالفييا، 
نا أن الطفل له جمموعة احلافز املعني اليت الشخص "اهلند واهلند": "وعن ه

تنشأ يف نفسه ويف اآلخرين أيضا، وله احلافز للرد هذا للعب". نشيمة من 
هذه اللعبة، يتعلم الطفل أن يكون الفاعل واملوضع قادر على بناء نفسه. 
ولكنه ذات حمّدد، وذلك ألن الطفل يستطيع أخذ دور اآلخرين املختلفني 

 (.101، ص. 1١١١ر وغودمان، واملنفصلني )ريتز 
( اليت حتتاجها البشر حبيث game stageاملرحلة التالية مرحلة اللعبة )

ميكن للبشر تطور أنفسهم وفقا للمصطلح املعىن كامال. يف مرحلة اللعب 
(play( أيخذ الطفل دور اآلخرين املختلفني، وأما يف مرحلة اللعبة )game )

ر اآلخرين يورطون يف اللعب. مث جيب على الطفل أن أيخذ الطفل دو 
حتصل من تلك مرحلة اللعبة أحد من املفاهيم املشهورة عند ميد، اآلخرون 

(. 10١، ص. 1١١١( )ريتزر وغودمان، the generalized otherاملعمم )
أي أن الفرد قادر على لعب دوره وفقا للتوقعات والعادات والقيم العامة 

( من املرحلة اآلخرة the generalized other) يف اجملتمع. مرحلة اآلخر املعمم
 (.116، ص. 1١٣١يف عملية تكوين النفس )أويف، 

تصل الذات إىل مرحلة أعلى من التطور عندما كان  الذات قادر 
على تكامل إجتاه الشخص الذي بتفاعل يف جمموعة من املعايري الفعلية 
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 ترى الذات واجملتمع العامة، عند أخذ الذات الدور يعّممه مع اآلخرين. مل
شيئني منفصلني، بل كان استجابة الذات من حول اجملتمع. يليق من 
جمموعة ويعرف على كيفية اجملتمع يفعل ويتفاعل يف تلك املواقف. تعميم 

، (Me( ومقابل الذات االجتماعية )Iاآلخرين من احملادثة العميقة بني أان )
 وابلتأكيد أن الذات متكامل جبانب أان اجتماعيا. 

( مقابل الذات االجتماعية Iمييز ميد بني وجهني للذات، األان )
(Me ويتفق يف هذا مع جيمس، ولكن األان هنا تعين االستجابة غري ،)

املنظمة للكائن، أو العقوبة الفردية يف التصرف، بينما تعين الذات 
 اهات املكتبة واملنظمة، واملرتبطة بتصور اإلنساناالجتماعية جمموعة االجت

لذاته بتأثري األخرين، وهبذا يتضمن معناها السلوك املوجه مبا هو اجتماعي 
ثقايف. وهبذا ينطوي معىن األان على الفردية اليت ميكن أن ترتبط ابحلرية 
الفردية واإلبداع، بينما تعكس الذات االجتماعية، نتيجة عملية التنشئة، 

ؤولية االجتماعية. أمهية هذا التمييز أن هناك سضمري االجتماعي واملال
عالقة جدلية داخلية تتمثل يف االختبار بني الرؤية الفردية والرؤية اجلماعية،  
كما ميكن أن تتعكس يف االختبار بني املصلحة اخلاصة والعامة )عثمان، 

 (. ٣1١، ص. 1١١0
 

  (Societyمفهوم اجملتمع ) (ج
( كشبكة من العالقة االجتماعية اليت Societyتمع )يعرف ميد اجمل

تصورها البشر. كون اجملتمع قبل الفرد ولكن اجملتمع يتكون من األفراد 
بعمل التفاعل وفقا لآلخرين. يتكلم ميد عن نوعني مهمني للمجتمع الذين 

 particularأيثران للعقل والذات. األوىل، يتكلم ميد عن اآلخرين اخلاصة )

others يرجع على االفراد يف اجملتمع بشكل  لنا. هذه األشخاص أفراد )
العائلة واألصدقاء والزمالء و املشرفني يف املعمل عادة. الذاتية من اآلخرين 
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خاصة وسياقها أيثر على الشعور يف استقبال اجتماعنا و الذوق عن 
ترجع ( generalized other)نفسنا. اختالفا بذلك، الثاين، أي اآلخر املعمم 

على وجهة نظر من جمموعة االجتماعية أو الثقافة كليا. يعطي هذا احلال 
جملتمع لنا و"موقف اآلخرين عامة هي املوقف من أعضاء اجملتمع". يعطى 
ويستعد اآلخرون استعالمات عن الدورة والقانون وموقف الذي ميلكه 

ن يف توسط خرو اجملتمع. أيثر هذا الدور يف تطور الواعي الذايت. ويساعد اآل
الصراع الذي ينشأه جملموعات اآلخرين املتعارضة خاصة )ويست وتورنر، 

 (.٣١0-٣١١، ص. 1١٣١
كما يلخصه قبله   (Self)والذات  (Mind)خالخصة ميد عن العقل 

 (Society)الذي تعقد مفهوم ميد عن الواعي. أما خالصة عن اجملتمع 
ريف الصخم   كليا التعبسيطة نسبيا. اجملتمع الذي يقصده ميد ليست يف

. مفهوم (Marx)وماركس  (Durkheim)كما التعريف عن شرحها دوركامي 
 (Mind)اجملتمع عند ميد ال يقل عن اجلمعية االجتماعية حيث كان العقل 

حاضران. تقع جوهر مفهومه عن اجملتمع على خمطط  (Self)والذات 
ان اجملتمع يرى ميد كالتفاعل الذي لديه الواعي على معىن الرمز املستخدم. 

 (.116، ص. 1١٣١قبل الفرد وتطور عملية التفكري من اجملتمع )أويف، 
يرى ميد أن هناك أوجه وخصائص أربعة حلقيقة الواقع االجتماعي 

 (: ٣1١، ص. 1١١0)عثمان، 
 حقيقة عامل خارجي يقاوم األفعال اجتاهه. (٣
 تصبح حقيقة العامل معروفة فقط من خالل تصوره وإدراكه. (1
 هبذا تتبدل حقيقة هذا العامل كلما طور اإلنسان تصورات جديدة. (١
 مقاومة العامل إلدراك اإلنسان هو حمل مصداقية اإلدراك والتصور. (1
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 الرواية -ج
 مفهوم الرواية -1

إن األصل يف "روى" يف اللغة العربية ، هو جراين املاء، أو وجوده 
غزاره، أو ظهوره حتت أي شكل من األشكال، أو نقله من حال إىل حال 
أخرى. من أجل ذلك ألفيناهم يطلقون على مزادة الرواية، ألن الناس كانوا 

هو دو ف يرتوون من مائها، مث على البعري الرواية أيضا ألنه كان ينقل املاء،
عالقة هبمذا املاء. كما أطلقوا على الشخص الذي يستقي املاء، هو أيضا 

 (. 11، ص. ٣000الرواية )مراتض، 
( أن 1١١1وذكر م. عبد الغين املصري وجمد م. الباكر الربازي )

الرواية هي قصة طويلة يعاجل فيها الكاتب موقفة من الكون اإلنسان واحلياة 
واقف شخصيات القصة من الزمن، والقدر، وذلك من خالل معاجلته مل

وتفاعل الشخصيات مع البيئة، ضمن حبكة يبدو فيها تسلسل األحداث 
منطقيا مقنعا، وإن كان الكاتب الروائي يرتك للقارئ حرية الوصول إىل مغزى 

 (.٣١٣، 1١١1الرواية )البارزي واملصري، 
ن أ أما معجم املصطلحات األدبية لفتحي إبراهيم فقد جاء فيه

الرواية: ))سرد قصصي نثري يصور شخصيات فردية من خالل سلسلة من 
األحداث واألفعال واملشاهد والرواية شكل أديب جديد مل تعرفه العصور 
الكالسيكية والوصطى، نشأ مع البواكري األوىل لظهور الطبقة الربجوازية، وما 

.س، ص. د صحبها من حترر الفرد من ربقة التبعيات الشخصية(( )مفقودة،
6.) 

أن الرواية يف وجهة العام هي نص نثري ختيلي سردي واقعي يدور 
حول شخصيات متورطة يف حديث مهم، ومتثل للحياة والتجربة واكتساب 
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هي تتفاعل وتنمو وحتقق وظائفه من خالل شبكة تسمى  املعرفة. والرواية
 (.00، ص. 1١١1الشخصية الروائية )زينوين، 

 
 عناصر الرواية -2

ة كفواز الشعار أن عناصر الرواية هي احلادثة، والسرد، واحلب وذكر
، ص. ٣000أو البناء، والشخصية، والزمان واملكان، والفكرة )الشعار، 

( أن عناصر الرواية هي 1١٣١ابختالف هذا، ذكر حجازي ) (.٣01
الشخوص، والزمان، واملكان، واألحداث، والصراع، والنظم، والفكرة، 

 ، والكاتب.والنهاية، واللغة
 الشخوص  (أ

هي اليت تتشكل بتفاعلها مالمح الرواية، وتتكون يها 
يث حب ةالروائي أن ينتقي شخوص روايته حبكم ىفعل اذلاألحداث، 
 تنقسم الشخوص إىل ية املناسبة يف املكان املناسب.صجيعل الشخ

قسمني: إما أن تكون صادقة ميثلها البشر أو كاذبة تتجسد يف 
احليواانت أو اجلمادات، وقد جيمع الروائي بني البشر واحليواانت أو 
اجلمادات يف خياله الروائي، وسبق أن قرأت قصة قصرية دارت أحداثها 

 (.٧-1، ص. 1١٣١بني قلم وممحاة )حجازي، 
خصيات من حيث الدور الذي تقوم به وميكن أن أقسم الش

إىل: شخصيات رئيسة وشخصيات اثنوية. فالشخصية الرئيسة هي اليت 
تتواجد يف املنت الروائي بنسبة تفوق اخلمسني ابملائة، وتربز من جمموع 
الشخصيات الرئيسة شخصية مركزية تقود بطولة الرواية. وأما الشخصية 

روائي لربط اعل الكيميائي أييت هبا الالثانوية هي كالعامل املساعد يف التف
األحداث أو إكماهلا، وهذا ال يعىن أهنا غري مؤثرة، فإن كانت كذلك 
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فما احلاجة إىل االستعانة هبا إذا، بل تكون مؤثرة لكنها غري مصريية، 
، ص. 1١٣١حترف مسار الرواية أو تضيف حداث شائقا )حجازي، 

٧.) 
 الزمان  (ب

يدرك ابملوجودات احلسية، فتغري ي وهو املوجود املعنوي الذ
عند و احملسوسات يوحي بتقدم الزمان، ولوال التغري ملا أدركنا الزمان. 

احلديث عن الزمان علينا أن نتناول عدة أبعاد، فللزمان أبعاد ثالثة: 
زمان وقوع األحداث، وزمان كتابة األحداث، وزمان قراءة األحداث 

 (.١، ص. 1١٣١)حجازي، 
 املكان  (ج

يط الذي جتري عليه األحداث أو تدور فيه، ويرتبط جدا ابلزمان هو احمل
إذ ال فصل معقول بينهما. وللمكان قدرة على حتقيق االنسجام بني 
احلدث والشخصيات والقارئ إذ ال ميكن للروائي أن يذكر شخصا 
ملتزما ابلدين اإلسالمي يريد أن يترته فيذهب إىل مرقص، فهذا ال 

مور ويؤدي إىل اغربار الرواية بغربة اخللط يف األ يستقيم يف ذهن القارئ
 (. ٣6&  ٣١، ص. 1١٣١)حجازي، 

 األحداث (د
احلدث يتشكل من العناصر الثالثة السابقة، فكل ما تقوم به 
الشخصيات يف حدود الزمان واملكان يسمى حداث. وال تستمر 
األحداث على وترية واحدة من احلدة إذ ال بد من الرتاوح بني اهلبوط 
 والضعود لالنتقال ابلقارئ من حالة التأقلم اليت تفرضها تلك االستمرارية

 .(٣6، ص. 1١٣١)حجازي، 
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 الصراع (ه
هو تصادم بني قوتني، وهو حدث وؤثر يف غريه، وتلك القوة 
قد تكون مادية كالصراع بني شخصني أو جيشني، أو معنوية كالصراع 

 . (٣١، ص. 1١٣١)حجازي،  بني اإلنسان وشهوته أو القدر
 احلبكة )النظم( (و

تنتج الفكرة لدى الروائي صراعات متعددة وأحداث متفرقة 
ختدم غاية الكاتب، هذه الصراعات حتتاج إىل هندسة وترتيب وحسن 
نظم، وال ميكن أن يقوم الروائي بعرض مجلة صراعات مبعثرة إذ ال بد 

اب متسلسلة ابنسي من تنسيق الصراعات مع األحداث املالئمة بصورة
حنو الغاية حىت ميكن للقارئ أن يستوعبها ويربطها بسالسة يف ذهنه، 

، ص. 1١٣١)حجازي،  وتنسيق األحداث يسمى احلبكة أو النظم
٣0-1١). 

 الفكرة (ز
وهي املغزى الذي يرمي إليه الكاتب من أتليف القصة، واهلدف 

ئق االذي يهدف إىل تقريره، وهي غالبا الكشف عن حقيقة من حق
حممد، احلياة، أو السلوك اإلنسان، وذلك يثري إعجاينا ابلقصة )

 (.١١١، ص. 1١١1
 النهاية (ح

هي اللحظة اليت ينتظرها القارئ بكل شوق وحيبكها الروائي بكل 
إحكام وذوق، وهي اللحظة اليت تكتمل عندها غاية الكانب، فال 

لقارئ ا حاجة بعد بلوغ اهلدف إىل اإلطالة، وغالبا ما ينتهي انفعال
عندها. والنهاية هنايتان: هناية الرواية وهناية عناصر الرواية )حجازي، 

 (.1٣، ص. 1١٣١
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 اللغة (ط
وهي الوسيلة اليت يتبعها الروائي للتعبري عن احلدث، وأتخذ شكلني: 
السرد واحلوار، فالسرد هو الكالم الذي يوصله الروائي للقارئ على 

عني ا مناسب للمقام، فقد يستلسانه، ويستخدم فيه الكاتب ما جيده م
أبسلوب الرسالة أو التقرير أو اإلعالن التجاري، أو اخلرب اإلذاعي، أو 
املقالة، ويعتمد األسلوب السردي على الوصف، وينشق السرد العام 
إىل طبائع خمتلفة، فسردا ذا طابع عاطفي تزينه املشاعر املرهفة، وسردا 

يد طبيعة ية املقهورة، ومرجع التحدذا طابع انتفاضي هتيجه املشاعر الثور 
احلدث والشخصيات والكاتب. أما احلوار فهو كل كالم جيري على 

 (.1١-11، ص. 1١٣١لسان شخصيات الرواية )حجازي، 
 الكاتب (ي

هو واضع العناصر ومنتج الفن، ومن العيب أن نذكر العنصر 
وهنمل املعنصر، والروائي هو املنحكم يف طبيعة املكتوب، خيتار ما يشاء 
ملا يشاء يف حدود املندوب، وعليه أن يراعي الطالب واملطلوب 

 (. 11، ص. 1١٣١)حجازي، 
 

 أقسام الرواية -2
 (Ensiklopedia Indonesia)تنقسم الرواية أبربعة أقسام كما تعترب يف 

والرواية  (Tendens)ية والرواية امليالنية خيوهي الرواية اإلجتماعية والرواية التار 
النفسية. وكان أنواع الرواية خمتلفة تناسب أبعراضها من النفس، واإلجتماع، 
والفلسفة، والتاريخ، أو سرية احلياة الفردية ومن قسمها أيضا هي الرواية 

واقعة، والعملية. وقد انتشرت تلك األغراض املوضوعات املتحملة اخليالية وال
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ابنتشار املتبوعة. حىت تسبب أنواع الرواية خمتلفة كما يلي)يعقوب، د.س، 
 (:6١0ص. 

 البطلية: عن الشجاعة. الرواية (أ
 ية: عن التاريخ القومي.خيالتار  الرواية (ب
 فسية: عن الفرد واإلجتماعية.نالرواية ال (ج
 اإلجتماعية: عن العادات اإلجتماعية.الرواية  (د
 الرواية الفلسفية: عن الثورة والفكرية. (ه
 رية: عن احلوادث اخليالية.و الرواية األسط (و
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 الباب الثالث
 مناقشة نتائج البحث 

 رواية "عرفة" ومؤلّفهاعن حملة  -أ
 رواية "عرفة"عن حملة  .1

هي السلسلة اخلامسة يف رواية "أوالد حارتنا"، تبدأها بوفاة قاسم  عرفة
وصادق، تفّرق حارة جبالوي وترجع يف األصل اليت ترأسها الرؤساء الظاملني. 
فريأس الناظر كرئيس عظيم وسعد هللا كرئيس احلارة. يساعد يوسف سعد هللا  

. قاسم كرئيس حارة جبال، عجاج رئيس حارة رفاعة، وسنطوري رئيس حارة
 وهم  يبنون سلطاهنم من الرشوة للمساكني وتصليح البيوت. 

فجأة، جاء الشباب مع صديقه عرفة وحنش. منذ أول حضورهم، يعزم 
عرفة وحنش على إعفاء حارهتم من كمني رئيسه الظامل. فتجعل عرفة وحنش 
يبذالن يف صناعة السحر من الزجاج النسفية. واهلدف من ذلك لتحقيق ما 

إلعفاء السّكان من رئيسه ظامل، فرييد أن يعرف عرفة شروط أن ميلك  أرادمها
الوقف يف غرف خاّص ببيت كبري عند جبالوي. يف الليل الدامس، بكشف اهلّوة 

يف الباب اخللفي، يدّش عرفة ويدخل إىل بيت جبالوي. ولكن حماولة عرفة فشل  
ج وت. مث خير ألحد من اخلادمني. وهو خائف، فيشّك خادم جبالوي حىت امل

عرفة من بيت كبري جبالوي قبل أن ينجح كشف عشرة شروط الوقف السرّية 
من خالل اهلّوة. ختّلف عرفة يف كشف شروط الوقف السرّية فيجعله املتيقن أن 

 ال يتمسك اال ايلسحر تعّلمه حىت أن يكون انجحا. 
ّكان، سرغم أن فشل حماولة عرفة يف إعفاء اجملتمع من رؤسائهم ظاملني، ولل

إذا أجرب عليهم االختيار بني جبالوي أو السحر، فهم خيتارون سحر عرفة. 
يعّظمون عرفة من جبل، ورفاعة، وقاسم. هو أّول وآخر الشخص يفخره حلارته 

 (.١11-١١1، ص. 1١٣١)كامل، 
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 جنيب حمفوظعن حملة  .2
 مُسي جنيب حمفوظ ابسٍم مركب تقديراً من والده عبد العزيز إبراهيم للطبيب

املعروف جنيب ابشا حمفوظ الذي أشرف على والدته اليت كانت متعسرة )(. أمت 
م،  ٣0١١سنة. وقد التحق ابجلامعة سنة  ٣0دراسته االبتدائية والثانوية وعمره 

مث حصل على اليسانس يف الفلسفة من جامعة القاهرة. يعد جنيب حمفوظ من 
يت، كلها هلذا العمل )زومساين  األدابء العباقرة يف جمال الرواية وقد وهب حياته

 (.٣١، ص. 1١١0
هو روائي مصري، هو أول عريب حائز على جائزة نوبل يف األدب كتب 

. تدور أحداث مجيع 1١١1جنيب حمفوظ منذ بداية األربعينيات واستمر حىت 
رواايته يف مصر، وتظهر فيها ثيمة متكررة هي احلارة اليت تعادل العامل. من أشهر 

ثية وأوالد حارتنا اليت ُمنعت من النشر يف مصر منذ صدورها وحىت أعماله الثال
وقٍت قريب. بينما ُيصنف أدب حمفوظ ابعتباره أدابً واقعياً، فإن مواضيعا وجودية 

وهذا  .تظهر فيه.حمفوظ أكثر أديٍب عريب حولت أعماله إىل السينما والتلفزيون
 .دلبل على أنه من أحد األدابء املشهورين يف العامل

ابإلضافة اىل ذالك، أن أعماله األديب قد ترمجت اىل اللغات األخرى سواء  
كانت اجنلزية أم اندونيسية. ومن اعماله االديب الىت ترمجت اىل اللغة االجنلزية 

، وبداية وهناية (Middaq Aley)، زقاق املداق (New Cairo)مثل القاهرة اجلديدة 
(The Beginning and The End) اليت ترمجت اىل اللغة االندونيسية مثل بني . وأما

، الشحاذ (Lorong Midaq)، زقاق املداق (Diantara Dua Istana)  القصرين
(Pengemis)وعرفة ،  (Kampung Kehormatan) 1١١0)زومساينيت،  وغري ذالك ،

 (.   1ص. 
اجته يف مرحلة متقدمة من مشواره األديب إىل مفاهيم جديدة كالكتابة على 

ود الفنتازاي كما يف روايته )احلرافيش، ليايل ألف ليلة( وكتابة البوح الصويف حد
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واألحالم كما يف عمليه )أصداء السرية الذاتية، أحالم فرتة النقاهة( واللذان اتسما 
ة ابلتكثيف الشعري وتفجري اللغة والعامل، وتعترب مؤلّفات حمفوظ من انحية مبثاب

اسية يف مصر، ومن انحية أخرى ميكن اعتبارها مرآة للحياة االجتماعية والسي
تدويناً معاصراً هلم الوجود اإلنساين ووضعية اإلنسان يف عامل يبدو وكأنه هجر هللا 

 أو هجره هللا، كما أهنا تعكس رؤية املثّقفني على اختالف ميوهلم إىل السلطة.
كتب جنيب حمفوظ أعماله االديب متنوعة من حيث اجتاهاته سواء كانت 
اترخييا، رمزاي وواقعيا. ومن اعماله االدبية الىت تتجه اىل التاريخ مثل رواية العائش 
يف احلقيقة، رواية كفاح طيبة، ورواية أمام العرش. أما الىت تتجه اىل الرمزي مثل 
رواية الشحاذ، رواية أوالد حارتنا ورواية ليايل ألف ليلة. أما رواية زقاق املدق، 

ورواية القاهرة اجلديدة كلهن تتجهن اىل الواقع )زومساينيت، رواية بداية وهناية 
 (.0، ص. 1١١0

كما جرب جنيب حمفوظ الواقعية النفسية يف رواية السراب، مث عاد إىل 
الواقعية االجتماعية مع بداية وهناية وثالثية القاهرة. فيما بعد اجته حمفوظ إىل 

انت سبباً سببت ردود فعٍل قوية وك الرمزية يف رواايته الشحاذ، وأوالد حارتنا اليت
 يف التحريض على حماولة اغتيالة. 

(، كفاح ٣0١0(، مهس اجلنون )٣0١1مصر القدمية ) :ومن أشهر أعماله
( ، زقاق ٣016(، خان اخلليلي  )٣01٧(، القاهرة اجلديدة )٣011طيبة )

(، بني القصرين ٣010بداية وهناية ) (، ٣010(، السراب )٣01١املدق )
(، الشحاذ ٣06٣(، اللص والكالب )٣0٧١(، قصر الشوق )٣0٧6)
 (٣060(، أوالد حارتنا )٣06١(، مريامار )٣066) (، ثرثرة فوق النيل٣06٧)

(، حكاايت ٣0١1(،  الكرنك )٣0١١)  (، احلب حتت املطر٣0١1، املرااي )
(، ليايل ألف ليلة ٣00١(، عصر احلب )٣0١٧(، قلب الليل )٣0١٧حارتنا )

(، رحلة ابن ٣00١(، أمام العرش  )٣001(، الباقي من الزمن ساعة )٣001)



42 
 

 
 

( ٣00٧(، يوم مقتل الزعيم )٣00٧(، العائش يف احلقيقة )٣00١فطومة )
 (. ٣00١وحديث الصباح واملساء )

وماذا قال توفيق احلكيم عن جنيب حمفوظ "  إذا ذكر الرواية ذكر جنيب 
حمفوظ، واقرتح أن يكون للرواية عيد، وعيد الرواية عيد ميالد جنيب حمفوظ. 

 (. ٣٧، ص. 1١١6)العزيز، 
خالصة القول، أن كتابة عن ترمجة روائي مشهور مثل جنيب حمفوظ ال 

ىت تتعلق ىل الدراسة العميقة اليكفي بصفحتيني فقط، بل صفحات وحتتاج ا
 مبؤلفاته خاصة.   

و  1١١6أغسطوس  ١١تويف يف الثامنة ومخس دقائق من صباح األربعاء 
، ص. 1١١0يف مستشفى الشرطة حبي العجوزة وسط القاهرة وذكر )زومساينيت، 

1١ .) 
 

 م رئيسية يف رواية "عرفة" لنجيب حمفوظيصور مفاه -ب
 مفهوم العقلصور  -1

ظهر رفة" حيدث العقل جلميع املمثّلني يف عملية التفاعل حىت ييف رواية "ع
 التعبري يف العقل. أما البياانت الذي يدّل على تلك العمل ما يلي:

أتمل املنظر ابهتمام ولكن بسرعة، مث دخل القهوة فرأى عجاج جيلس على 
أريكة تتوسط اجلناح األمين، ومن حوله جيلس األتباع واألعوان. مضى عرفة 

بل أليه حىت مثل بني يديه فرمقه الفتوة بنظرة ازدراء طويلة كأمنا ينومه بعينيه ق
 أن ينقض عليه. وقال عرفة رافعا يديه إىل رأسه: 

 (1١1التحيات املباركات على فتوتنا، من حنتمى حبماه ونسعد جبواره. )
أساسا من تلك البيانة السابقة، يعمل عرفة الفعل ابستخدام الرمز غري 
 اللفظي فهو ميشي ويتوجه اىل عجاج ويرفع يديه يف الرأس. عملية التفكري والفعل
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ماعية عملية االجت يعمالن لعرفة هي من صورة الرمز غري اللفظي وهي أيضا من
 بعمل التفاعل مع أنفسه.

فدس عرفة يده يف عبه وأخرج حقا صغريا دقيقا يف حجم النبقة وتقدم يف  
خضوع من املعلم ومد به يده فتناوله املعلم بعدم اكرتاث، وفتحه، فرأى مادة 

 قامتة، رفع إليه عينيه متسائال فقال عرفة يف ثقة الحد هلا: 
اى قبل ))المؤخذة(( بساعتني، وبعدها فإما ترضى قمحة منه على فنجال ش

 (1١١عن حمسوبك عرفة، وإما تطرده من احلارة مشفوعا ابللعنات. )
أساسا من تلك البيانة السابقة،، يسأل حنش من قبل، عن ماذا  سيعمله 
عرفة بعلم السحر  الذي ميلكه. مث جييب عرفة ابلعمل مع الفعل الرمزي غري 

يده يف اجليب وأخرج الزجاجة منه ويعطاه إىل عجاج. عملية اللفظي فهو يدّخل 
التفكري والفعل الذي حيدث يف التفاعل بني عرفة وعجاج هي عملية االجتماعية 

 يف اجملتمع.
أوقده يف جهنم، ولكن خترجين عن أفكاري! إن أي مغفل ممن حيسبون  

ليت تصنع ا أنفسهم معلمني يف هذه احلارة اليستطيع أن يدرك خطورة األشياء
يف هذه احلجرة املعتمة القذرة ذات الروائح الغريبة. أدركوا فائدة ))اهلدية(( 
ولكن ليست اهلدية كل شيئ. إن أعاجيب الحييط هبا اخليال ميكن أن خترج 
من هذه احلجرة. اجملانني اليدركون قيمة عرفة احلقيقة، لعلهم يعرفوهنا يوما 

 مي ال أن يعرضوا هبا كما يفعلون.ما، وعند ذاك جيب أن يرتمحوا على أ
 وكان حنش قد قام نصف قومة فعاد جيلس القرفصاء وهو يقول ابمتعاض:

 (101كل هذا اجلمال قد تطيح به عصا فتوة أمحق. )
أساسا من تلك البيانة السابقة، يعمل حنش الفعل ابستعمال الرمز 

ن حنش على أاللفظي هو الفعل ابلكالم على عرفة مقتضبا، يدّل هذا العمل 
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غاضبا بثقة نفسه وعناده عن إرادته ليستعمل السحر كظافر السّكان يف حارة 
 جبالوي.

فامتدت إليه عيناها، وبسرعة ممأت قدحا من إبريق مدفون حىت منتصفه  
 يف الرماد، ومضت به إليه عرب الطريق فتسلمه وهو يقول ابمسا:

 (10٧عاشت يدك، كم مثنه؟ )
السابقة، يصف عرفة عن خادمة احلانوت. يف أساسا من تلك البيانة 

نفس الوقت، يعبس عرفة تلك املرأة. يفكر عرفة عن تلك جسد املرأة مثل العاهرة 
يف احلانوت. عملية التفكري والفعل الذي يعمله عرفة على خادمة احلانوت هو 
من عملية االجتماعية يف التفاعل ابستخدام الرمز اللفظي أي الكالم بصورة 

 اآلخرين.  إخضاع
وشعر عرفة بضيق وقلق. لوح للفتاة ابلقدح الفارغ فجاءته يف خفة فأخذته  

وتناولت من يده النكلة. وعند ذاك سأهلا وهو يشري بذقنه إىل الناحية اليت 
 ذهب إليها السنطوري:

 أمل يقايقك شيئ؟
 فقالت ضاحكة وهي تستدير لتذهب: 
 (106-10٧سأستعني بك عند اللزوم، فهل تعني؟ )

أساسا من تلك البيانة السابقة، يعمل عرفة الفعل ابستخدام الرمز غري 
اللفظي هو اسرتاحة ويواجه ذقنه إىل الطريق  الذي مير به سنطوري. عملية 
التفكري والفعل الذي يعمله عرفة هي من عملية االجتماعية يف التفاعل بنفسه. 

يف  لذي يعمله سنطوريعالوة على ذلك، الفعل ابستخدام الرمز غري اللفظي ا
 رد تعبري عرفة فهو تعبري الضهك مع املشي. 

 وقالت وهي هتم ابلقيام: 
 (10١آن يل أن انصرف )
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أساسا من تلك البيانة السابقة، يعمل عواطف الفعل ابستخدام الرمز 
غري اللفظي فهو فعل القيام ألن تعبري عرفة سابقا من الثناء واإلطراء حىت قال أن 

إليه. يعمل هذا العمل مباشرا. عملية النفكري والعمل الذي يعمله عرفة حيتاج 
 عواطف هي من عملية االجتماعية يف التفاعل مع أنفسه.

وطرأ على حياة عم شكرون اضطراب غامض. كان يتكلم أحياان بصوت  
 مرتفع جدا كأنه خيطب فيقول بعطف: ))الكرب...إنه الكرب((. 

أو لغري ما سبب فيقولون:  وكان يغضب شديد الغضب ألتفه سبب
))الكرب((، وكان يصمت طويال حىت حني تتطلب احلال الكالم فيقولون: 
))الكرب((. وكان يقول أقواال تعد يف احلارة كفرا فيقولون يف إشفاق: ))الكرب 
اللهم احفظنا((. وكان عرفة يراقبه كثريا من خالل القضبان يف عطف 

 لنفيه: رجل مهيب على رغم أمساله واهتمام. ومضى يراقبه ذات يوم يقول
البالية وقذارته، وعلى صفحة وجهه الناحلة تقشت النكسة اليت عدت على 
احلارة عقب أايم قاسم، إذ إنه من سوء حظه أنه عاصر قاسم، فنعم أبايم 
العدل واألمانة، وانل نصيبه كامال من ريع الوقف، ورأى األبنية تشيد ابسم 

ي. وابجلملة هو رجل ابئس طال به العمر أكثر الوقف مث تتوقف أبمر قدر 
مما ينبغي! ورأى عواطف قادمة بوجه ال تشوبه شائبة بعد أن شقيت عينها 

 فتحول عن الرجل إليها وهتف ابمسا: 
 (10١الشاي أيهل النظر! )

بناء على تلك البيانة السابقة، يدّل عرفة التعاطف والشفقة على حالة 
والشفقة بسبب وجود الظواهر االجتماعية  شخصية شكرون. يشعر التعاطف

اليت حدثت يف عصر جباالوي. إضافة اىل ذالك، عرف عرفة عن القسوة 
والوخشّية اليت حدثت يف هذا العصر. يسّبب هذا احلال على ظهور العقل السليب 

 عند عرفة جلباالوي ويتعّلق بسلوكه الذي خيالف ابلقيم يف حياة اجملتمع عامة.
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ون على رغم ضعفه وأخذ الباقي وذهب إىل املقهى. وبعد فنهض عم شكر  
قليل عاد العحوز إىل جملسه. وما لبث أن أعرق يف الضحك حىت اقرتبت 

 منه ابنته وقالت برجاء:
 كفاك ضحكا

 وهنض قائما مرة أخرى. وقف مستقبال بيت الواقف يف هناية احلارة، وصاح:
 (106اي جبالوي .. اي جبالوي .. )

ك البيانة السابقة، يعمل حنش الفعل ابستخدام الرمز اساسا من تل
اللفظي فهو الفعل بغضب شكرون على جبالوي، الذي يدّل مفاقمته على 
مافعله جبالوي يف املاضي. هذه عملية الفعل يدفعه إىل العقل الذي ينشاء يف 

 التفاعل،  وهي من عملية االجتماعية مع أنفسه. 
لى األرض، مث شرعا يف حفر األرض وحط حنش مقطفا به أدوات حفر ع 

حتت السور ورفع األتربة ابملقطف. وتبني أن حنش مل يكن دون عرفة محاسا،  
كأمنا كانت الرغبة نفسها تدفعه وإن غلبه اخلوف. ولك يكن رأس عرفة يعلو 

 فوق األرض إال بشرب حني قال من جوف احلفرة:
 حسبنا هذه الليلة.

 لى راحتيه مث قال:مث وثب إىل سطح األرض معتمدا ع
علينا أن نسد الفوهة ابللوح اخلشيب مث نغطيها ابلرتاب حىت ال ينكشف 

 (٧٣٣أمرها. )
بناء على تلك البيانة السابقة، يعمل عرفة الفعل ابستخدام الرمز غري 
اللفظي هو الصعد من اهلّوة مع حيمل ركبته. عملية التفكري والفعل الذي يعمله 

 ماعية اليت حدثت يف التفاعل بني عرفة وحنش. عرفة هي من عملية االجت
فارتعد لكنه مل جيب. ومضى ليغتسل وسرعان م أغمى عليه. وأفاق بعد  

قليل ومبساعدة عواطف وحنش. جلس على الكنبة بينهما وهو يشعر أبن 
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النوم ابت أبعد عنه من اجلبالوي. ومل يعد يتحمل عبء سره وحده فقص 
وأيس.  العجيبة. وانتهى واألعني حتملق فيه برعبعليهما ما وقع له يف رحلته 

 ومهست عواطف:
 (٧٣0كنت ضد الفكرة من أول األمر. )

بناء على تلك البيانة السابقة، يشعر عواطف وحنش الشفقة واليأس بعد 
أن أيتيا عرفة إىل بيته )يتسرب الدم من يده اىل عنقه(. الشفقة واليأس من 

 هذا الوقت. حينما دخل عرفة إىل بيت الظواهر االجتماعية اليت حدثت يف
الشرف وقتل إمرأة عجوزة. عملية التفكري والفعل بني تلك  املمثّلني من عملية 

 االجتماعية.
وأجفل حنش، على حني بللت عواطف خرقة ومهت بوضعها على جبينة،  

 ولكنه أبعد يدها حبدة وقال:
السحر، وهو أان عندي ما ليس عند أحد، وال اجلبالوي نفسه، عندي 

 (٧1٣يستطيع أن حيقق حلارتنا ما عجز عنه جبل ورفاعة وقاسم جمتمعني. )
بناء على تلك البيانة السابقة، يعمل عرفة الفعل ابستخدام الرمز غري 
اللفظي هو أن يستمّد عرفة يد عواطف،  ويف نفس الوقت، قال له أنه ميلك علم 

فعل ، وقاسم. عملية التفكري والالسحر الذي ال ميلكه اآلخرين أي  جبل، ورفاعة
 اليت يعمله عرفة من عملية االجتماعية يف التفاعل مع أنفسه.

وتنهد من أعماقه: مث طرح رأسه على اجلدار يف إعياء، فأمّلت عواطف أن 
جيئ النوم عقب ذلك. وإذا بصوت جيلجل يف السكون بقوة هزت النفوس. 

 هو يقول برعب:وتبعته أصوات صراخ وعويل. وثب عرفة قائما و 
 (٧11جثة اخلادم اكتشفت! )

على أساس تلك البيانة السابقة، يشعر عرفة الرأفة حبالة يف هذا الوقت. 
تبدأ رأفة عرفة من الراثء واآلهة يعزم على السكوت وخيلب النفوس يف حارة 
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جبالوي. وهذا عملية التفكري والفعل هي عملية االجتماعية اليت حدثت مع 
 أنفسه. 

ثالثتهم إىل البدروم، وعرفة ال تكاد قدماه حتمالنه، فاحنط على  انقلب 
 الكنبة وهو يقول:

الرجل الذي قتلته كان خادما أسود تعيس املنظر، وكان انئما يف اخللوة. 
(٧11) 

على أساس تلك البيانة، يعمل عرفة الفعل ابستخدام الرمز غري اللفطي 
اعيا ري دخول البيت، وعرفة تدفهو الفعل املبدأ من عرفة، وحنش، وعواطف جي

مث جيلس على كنبة. حتدث عملية التفكري والفعل على املمّثالت الثالث هي 
 عملية االجتماعية يف التفاعل مع أنفسهم. 

 وقبلته بشفتني ابردتني ومهست: 
 (٧16أخشي أن حتل بنا اللعنة )

ري ، تعمل عواطف الفعل ابستخدام الرمز غالسابقة بناء على تلك البيانة
اللفظي فهو يقّبل خّد عرفة مع اهلمس. عملية التفكري والفعل الذي يعمله 

 عواطف على زوجه عرفة هي من عملية االجتماعية الىت تظهر من الفرد.  
 فقال له انصحا وهو يربت ظهره: 

 (٧10ال تستعمل الزجاجة إال عند اليأس )
 ، يعمل حنش الفعل ابستخدام الرمز غريالسابقة انةبناء على تلك البي

اللفظي فهو يرّبت حنش ظهر عرفة. تظهر الفعل من العقل الفردي وهو من 
 عملية االجتماعية اليت حدثت يف التفاعل االجتماعي. 

 فسأله عرفة بوجه متقبض: 
 (٧١١ماذا قالوا عن االنفجار؟ )
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ري رأسه وهذا من فعل الرمز غ، خيضع عرفة السابقة بناء على تلك البيانة
اللفظي، ومن قبل يتحدث عن قصة انفجار الزجاجة لعرفة حىت خيرج من 
 بطّته الدم. فهذا من عملية التفكري والفعل اليت حدثت يف الذات الفردي. 

مال الناظر عليه كالوحش فجأة فطوق عنقه بيديه وشد عليه حىت ارتعد  
سامه مث سحبهما، مث ابتسم ابت جسمه. لكنه سرعان ما خفف من قبضتيه،

 مقيتة وقال:
انظر ما كانت ستدفعين إليه سالطة لسانك! بينما ال توجد لدينا دواع  

 (٧٧٣-٧٧١للخصومة، ويف وسعنا أن نستمتع ابلنصر وابحلياة يف السالم. )
لفظي ، يعمل الناظر الفعل ابستخدام الرمز الالسابقة بناء على تلك البيانة

وغري اللفظي. يعمل الناظر الفعل اللفظي هو أنه بيتسم ابتساما سحراي يف وجهه. 
والفعل غري اللفظي الذي حدثه هو خيتنق رقبة عرفة وخياله. وكل هذا االفعال 

 من عملية التفكري والفعل اليت حدثته لفرد يف التفاعل. 
 ه متسائال:فهرش الرجل إبطي 

 (٧١0ما أمهية الكراسة؟ )
ري ، يعمل الزابل الفعل ابستخدام الرمز غالسابقة بناء على تلك البيانة

اللفظي فهو يهرش إبطيه. ينشأ هذا الفعل بسبب حدوث قبله وهو أن حنش 
يبحث كتاب السحر لعرفة قريب من احلرق. وهذا من عملية التفكري والفعل اليت 

 حدثته يف التفاعل. 
 

 مفهوم الذاتصور  -2
يف رواية "أوالد حارتنا" حيدث الذات كأان لكّل املمثّلة يف التفاعل حىت 

  يسّبب استجابة الذات كأان. أما البياانت الذي يدّل هذا ما يلي:
 أان (أ

 (1١١) ماذا تعىن ايبن اجملنونة؟
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نشأ ، يدعو عجاج عرفة ابسم اجملنونة. يالسابقة بناء على تلك البيانة
املتحّيزة يستعملها لكلمة حتية   الذات كأان ألنه يكشف عن الكلمةعجاج 

تلقائيا. هذا يدل من استجابة عجاج على عرفة، الذي قال أنه سيستعمل 
علم السحر الذي ميلكه، ليس علم القولبة. يستعمل عرفة علم السحر يف 
حتقيق بعثته ألن يرجع إىل حارته.وذهب عجاج، سيزيد علم السحر اآلاثر 

لسلبية يف كّل جمموعة من اجملتمع. تسّبب مفاقمة عجاج على عرفة الذات  ا
 كأان، الذي ال يهتم ابلقيم واألمل لآلخرين.

))من يدري من يكون أبوه حقا؟ وال أنت اي عجاج، آه اي أوالد  
 (1١1الكلب!(( )

وموقف  ، يشعر عرفة قسوة على التعبريالسابقة بناء على تلك البيانة
عجاج تعاىل عن قدرة علم سحره حىت جيعله تساءل يف ذهن القلب. كانت 
التعبريات القلب اليت ينشأ هبا استجابة على موقف عجاج جيعله الذات  
كأان، مباشرة يكشف الكلمة املتحّيزة وال يشرف اخالقيات وأمل اآلخرين.  

تشهري وخيالف معيار إذا يستعمله لينّفس كما عرفنا، أن كلمة "الكلب" 
 املفاقمة على احملاورين. 

 (1١6عليهم اللعنة مجيعا. ) 
ة مجيع ، يشعر عرفة املفاقمة على تشويالسابقة بناء على تلك البيانة

اجملتمع، أي من أسرة جبل أو أسرة رفاعة أو أسرة قاسم. وهم يعملون التشوية 
 ىت ينشأ املخالفات يف أفكارهم. هذاالذي يسّبب اخلالف بني األسرة، ح

من استجابة عرفة على حنش. يدل عرفة على استجابة الذات كأان مع 
صورة كلماته الذي يرجوا أن يقبل اللعنة املناسبة على األفعال اليت تعمله يف 
املاضي مع أمرائهم. استجابة الذات كأان الذل حيدث عند عرفة يدّعمه 

"إبن الكلب". وذهب عرفة أن كّل االحداث  مبفاقمته عليهم حىت يدعوهم
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يف املاضي هو التاريخ. تعبري "إبن الكلب" ينسب على أفعاهلم الذين يريدون 
 اهلجرة لتكوين السالم واالتفاق بني األسرة. ودليل على هذا يف التعبري: 

كل واحد منهم يفاخر برجله بغباء وعمى، يفاخرون برجال مل يبق منهم  
الحياولون قط أن جياوزوا الفخر الكاذب خبطوة واحدة! إال أمساؤهم، و 

 (1١١أوالد كلب جبناء. )
 حنن ال نؤذي أحدا وندفع اإلاتوة فكيف نتعرض لمأذي ايبن جلجل؟

(101) 
، يدعو عرفة السكان من أسرة جبل، السابقة بناء على تلك البيانة

ان ات كأوأسرة رفاعة، وأسرة قاسم ابسم إبن جلجل. وهذا من استجابة الذ
اليت تنشأ من استجابة عرفة تلقائيا، وحيدث قبله حماولة حنش لتذكر عرفة 
أبن اليستخدم السحر، ألنه يكّسر قصب السكان هناك. بل هذا هدر، 
أن عرفة مازال يستخدم السحر، ألنه يشعر أبن هذا ال يضّر هم. حىت جيعل 

 حدثت يفالسحر هو أقوى وسيلة الستعادة السالم من النزاعات اليت 
 املاضي. يتضح هذا من خالل تعبري عرفة على النحو التايل: 

السحر شيئ عجيب حقا، الحد لقوته، واليدري أحد أين يقف، وقد  
تبدو النبابيت نفسها ملن ميلكه لعب أطفال، تعلم اي حنش وال تكن 

 (10١غيبا، تصور لو كان مجيع أوالد حارتنا سحرة؟ )
له ة املنزعج قليال ابستجابة حنش قبابإلضافة إىل ذلك، يشعر عرف

قال أنه مازال يستخدم السحر، فهم سيموتون جوعا. أيّدي هذا على 
استجابة أخرى من عرفة، إبخبار حنش بعدم اجلهل واملغّفل يف هذا الشأن. 
مباشرة تنشأ استجابة يف التفاعل بني عرفة وحنش هي صورة الذات كأان من 

 لتعبري الذي يقوله عرفة ما يلي: التعبريت املنطوقة. أما هذا ا
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التكن غيبا اي حنش واسأل نفسك ماذا كان ميكن أن يصنعوا! وهللا  
 (10١كانت األعاجيب خترج من حارتنا يف غزارة السباب والشتائم. )

 (100ال أمان ألحد مع وجود هؤالء الفتوات! )
له ، يشعر عرفة غضبا شديدا مبا فعالسابقة بناء على تلك البيانة

اسم على أب عواطف، شكرون. يدل هذا التعبري استجابة الذات كأان، ق
حيكى عواطف قبله عن ماذا يفعل أبوه  عند عرفة. هذا الفعل حيدث من 
فضول عرفة عن مجيع االحداث اليت حدثت على جمموعة من أسرة جبل، 
وأسرة رفاعة، وأسرة قاسم. جيعل تلك احلادثة أكثر فضوال عند عرفة اليت 

أسرة عواطف وأم عرفة يف املاضي. حىت يدعو شكرون عرفة ابسم تصيب 
املغفل، ألن شكرون ال ينسى على ما فعله يف املاضي دائما. وهذا من صورة 
استجابة اليت تعرضها شكرون حينما الذي يسأل عرفة إىل شكرون عن 

 جبالوي قبله. ودليل على هذا الفعل هي: 
 (101ته من قبل أايم جبل! )اي مغفل، أال تدري أنه اعتكف يف بي 

 (10١اي خمرف احتشم )
اله ، يشعر سنطوري غضبا شديدا مبا  قالسابقة بناء على تلك البيانة

شكرون عن جبالوي. حىت خيرج كلمة متمّرد من فم سنطوري تلقائيا. يكون 
ذلك التعبري استجابة الذات كأان على سنطوري. كما عرفنا أن ذلك التعبري 
املتحّيز مل يكن متاسبا ملن أكرب منه سنا. ابإلضافة إىل ذلك، أن هذا التعبري 

ن القيم أيضا. وهبذا التعبري، ال يسكت شكرون ويستجيبه خارج عن القانو 
على سنطوري بتشهري أي كلمة وغد. يعرّبه تلقائيا حىت تكون هذا التعبري 
خارج عن عناصر القيم، ألن هذا التعيرب مل يكن مناسبا يف الكالم. ودليل 

 على هذا مايل: 
 (10١عليك اللعنة اي وغد األوغاد! ) 
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 (٧١١دخلك أنت بينها وبني املعلم؟! )ايبن املهبولة، ما أ
انطالقا من تلك البيانة السابقة، يدعو أحد من جنود سنطوري عرفة 
ابسم إبن املهبولة. وهذا التعبري من استجابة الذات كأان نتيجة من مشاعره 
وهو الغضب ألحد من جنود سنطوري عندما يرى أن عرفة يعزي إىل جنازو 

نود سنطوري أن عرفة تتدخل جبميع والدها عواطف. يشعر أحد من ج
االمور يتعّلق مع سنطوري وعواطف. ذلك التعبري مل يكن مناسبا أثناء 

 حدوث التفاعل، ألنه خارج من عناصر القيم يف اجملتمع.
 ملعون أبو القفا 

 (٧١١ملعون أبوك! )
انطالقا من تلك البيانة السابقة ، غضب عجاج كأنه يريد أن يناضل 

ري املتحّيز إىل سنطوري تلقائيا. وذالك عندما قال ملعون، حىت خيرج التعب
وهذا التعبري خارج من عناصر القيم يف اجملتمع ويكون صورة استجابة الذات  
كأان تلقائيا  ملا فعل عجاج ألسرة رفاعة غاضبا عندما يعرفون أّن يزّوج 
 عجاج بني عرفة مع عواطف. حيث يزعم سكان من أسرة رفاعة أنّه ال يوجد

دليال دقيقا الذي يعلن أّن عرفة من سكان رفاعة. غري أنّه عندما يعود عرفة 
إىل حارته، فيأخذ البيت يف جبهة رفاعة، حىت يعترب عجاج أن عرفة من 

 عشرية رفاعة. 
ايبن احلقرية أحسبتين أهذي؟ أو أنين أتكلم دون دليل؟ أجبين ملاذا  

 (٧١١قتلته؟ )
انطالقا من تلك البيانة السابقة ، يشعر الناظر غضبا عندما رأى 
عرفة يقتل سعد هللا. ويشعر عرفة متحرّيا وخوفا ليتحّدث عن تلك احلادثة 
حىت خيرج التشهري ويذكر نفسية عرفة إبن احلقرية. وهذا دليل من صورة 
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 ااستجابة الذات كأان الذي ينشأ من التفاعل بني عرفة مع الناظر. وهذ
 التعبري خارج من قانون القيم عند اجملتمع.  

 (٧١1انطق ايبن األفاعي! )
، يشعر الناظر غضبا شديدا بكالم السابقة بناء على تلك البيانة

ينطقه عرفة حىت خيرج من فمه كالم يشبه الشتم. حيث قال هو اي ابن 
ت قاألفاعي. وهذا الكالم خارج عن عناصر القيم عند اجملتمع، ويف نفس الو 

أنه استجابة الذات كأان تلقائيا. وحيدث قبله عن ما يتعلق حبال عرفة الذي 
جيعل الناظر غاضبا له. وذالك عندما كان عرفة ساكتا وكأنه ال يقتل سعد 

 هللا.       
 (٧1١مني قلك تعمل دي العملة ) اي وش القملة يوسفاي 

م ورفاعة اسانطالقا من تلك البيانة السابقة، تشعر جمموعة من أسرة ق
غضبا على ما فعل أحد من عشرية جبل الذين حيثون ابختيار يوسف كرئيس 
يف حارة جبالوي. ذلك التعبري من صورة استجابة الذات كأان اليت تنشأها 
تلقائيا من تعبري يعرّبه ألحد من أسرة جبل حىت خيرج املالمة واللعنة من أسرة 

يسا ة اليستحّق أن يكون رئرفاعة وقاسم. والغرض من هذا التعبري لشخصي
 أو مالكا يف الوالية. 

 (٧66اي دجالة! ماذا متكرين؟! )
انطالقا من تلك البيانة السابقة، يشعر عرفة غضبا مبا قالته املرأة 
وهي حانوتة من جبالوي عندما أرسلت الوصية من شيخها لعرفة. حتتوي 

يخه يرضى. ن شالوصّية أهنا تطلبه شيخها جبالوي أن تالقي عرفة وتقول أ
جتعل حمتوايت الوصّية عرفة غري متأّكد ومعّوال مبا تنطقها اخلادمة، حىت يذكر 
أن تلك اخلادمة دجالة. وهذ التعبري من صورة استجابة الذات كأان اليت تنشأ 

 من التفاعل بني عرفة مع إحدى خّدام جبالوي.
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 (٧١1الكالب! ضاعت الفرصة اي عواطف ) 
نة السابقة، يشعر عرفة غضبا ويذكر كلمة انطالقا من تلك البيا

"الكالب" أمام زوجته عواطف. وهذ التعبري من صورة استجابة الذات كأان، 
حيدث قبله أن يسأل عرفة ويدعو عواطف البتعاد من حارة جبالوي. وذالك 
بسبب وجود ضّجة وقلق يف فؤاد عرفة وحنش نتيجة من استعمال السحر 

ع يقّرر عرفة البتعاد من تلك احلارة بتدمري مجي الذي ينتشر انتشارا واسعا.
زجاجة النسف إالّ كتاب السحر احرتاما  جلبالوي. بل يف هذا الوقت يعرف 
بّواب الناظر على حماولة عرفة مع عواطف فينشلهما وحيملهما أمام الناظر. 
جتعل هذه احلادثة فؤاد الناظر تفجريا ألن عرفة خيونه. شرح عواطف عن 

يزورها ليس دعوة الرجوع فقط. لكنها مل تنجح يف تقويض غضب  عرفة الذي
الناظر. وهذا التعبري من صورة استجابة الذات كأان تلقائيا يف التفاعل. هذا 

 تعبري الناظر إىل عواطف: 
 (٧١1اخرسي اي جمرمة ) 
 

 (Me)مقابل الذات االجتماعية  (ب
 (101الفضل هلل ولك )

انطالقا من تلك البيانة السابقة، يعترب عواطف ذاته كمقابل الذات 
عندما يعطى االستجابة من ماقاله عرفة عن  آمله أبن  (Me)االجتماعية 

يشفي عواطف من املرض الذي يصيبه. ويكون هذه االستجابة ابلفعل 
الرمزي غري اللفظي وهو رد دعائه ابتساما. وهذا الفعل من الرمز الذي يصور 

 أن عواطف يشعر ابلسرور ويشكر اىل هللا. 
 فضحك عرفة، كما ابتسمت عواطف، وقال بضوت ابسم:

 (10٧ربنا ميد يف عمرك اي عم شكرون )
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انطالقا من تلك البيانة السابقة، يعترب عرفة ذاته كمقابل الذات 
عندما يعطى االستجابة من ماقاله شكرون عن جباالوي  (Me)االجتماعية 

على ما فعله قادما. ويكون هذه االستجابة الفعل اللفظي وهو الرد على ما 
قاله شكرون ابتساما مع الفعل غري اللفظي وهو تعبري الضحك يف نفس 
الوقت. ويكون هذا الفعل رمز الذي يصور أن عرفة يف موقف الرجاء اىل 

 عمر شكرون.    هللا أبن يطيل
 فقال السنطوري حبلم ضرب مثال عهدا طويال:

 (٧١١هللا يساحمك اي عواطف )
انطالقا من تلك البيانة السابقة، يعترب سنطوري ذاته كمقابل الذات 

عندما يعطى االستجابة من ماقاله عواطف عن رجائه كي  (Me)االجتماعية 
حال  هوري اللفظي و يلعن هللا سنطوري. ويكون هذه االستجابة ابلفعل غ

وهذا الفعل من الرموز الىت تدل عن آمل عواطف  سنطوري أن حيرتم عواطف
 اىل هللا.

 فقال بضجر وهو يهم ابلذهاب:
 (٧61هللا حينن عليك )

انطالقا من تلك البيانة السابقة، يعترب سنطوري ذاته كمقابل الذات 
وهو يريد أن  عندما يعطى االستجابة من من ال يعرفه، (Me)االجتماعية 

يقدم القضية املهمة اىل عرفة  عن اخالق عرفة اىل من ال يعرفه. ويكون 
هذه االستجابة ابلفعل غري اللفظي وهو الرد على ما قاله ابلقلق. وهذا 
 الفعل من الرموز الىت تدل عن القلق والرجاء اىل هللا أبن يكون حياته رخاوة.

 
 مفهوم اجملتمعصور  -3

  يف رواية "أوالد حارتنا" حيدث اجملتمع لكّل املمثّلة يف التفاعل حىت يسّبب
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  اجملتمع. أما البياانت الذي يدّل هذا ما يلي:
ربعنا رفاعى، كل سكانه رفاعية، أي رجال رفاعة الذي تؤكد الرابب كل مساء 
أنه عاش ومات يف سبيل احلب والسعادة، ومع ذلك فنحن نغري ريقنا كل صباح 

 (1١6على سباهبم ومشاجراهتم. هكذا هم نساء ورجاال. )
بناء من تلك البيانة السابقة، يتدخل حنش اجملتمع يف صورة مقابل الذات 

كمقارنة حالة حارة جبالوي يف عصر أمه عرفة مع عصر حارة (Me)االجتماعية 
جبالوي اآلن. يف املاضي، حتدث حارة جبالوي شجارا بني العائالت. واآلن، 
أن حارة جبالوي ساخرة وشتيمة أتثري ملا حدثت يف املاضي. فإن السكان بني 

 يل: االعائالت تدندن عظمة أسالفهم العظماء يف الكوخ. ويؤكد هذا ابلقول الت
السباب أهون ما يقع يف حي رفاعة، أما املعارك فأجارك هللا منها. أمس فقط 

 (1١6ساكن عينه. )
لكن صحته جيدة، وهو أييب أن يقعد يف البيت، غري أن طول عمره من دواعي 

 حزنه يف احلياة، إذ إنه كان ممن شهدوا األحدات على عهد قاسم. 
 فتجلي االهتمام يف وجه عرفة وسأهلا:

 قا؟! أكان من أعوانه؟ح
 كال، لكنه ذاق السعادة يف أايمه وما زال يتحسر عليها.

 أريد أن أعرفه وأن أستمع إليه.
بناء علىى تلك البيانة السابقة، كان األمل اجلسدي الذي يعاين منه 
شكرون يف عصر قاسم يضّل على قيد احلياة، لكن ال ميكن بشعوره. كان السرور 

جيعل أكرب ندما يف ذلك الوقت. وتكون عيون شكرون املؤّقت يشعره شكرون 
شاهد على املأساة اليت حدثت يف تلك الوقت. يتضح هذا بتأكيد عواطف عن 

 والدها، ما يلي: 
ال جتره إىل هذا احلديث، فإين أود أن ينساه إىل األبد حرصا على سالمته.   

ب لكان مرة يف مخارة يشارب بعض أصحابه، وملا سكر وقف بينهم يطا
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أبعلى صوته أبن تعود احلياة إىل ما كانت عليه أايم قاسم، وما أن عاد إىل 
حارتنا حىت وجد السنطوري أمامه فاهنال عليه ضراب وصفعا ومل يرتكه حىت 

 (10١أغمى عليه. )
من تلك البيان السابق، احلالة الىت تعاىن شكرون أن تكون مقارنة أساسية 

 ملا حدث يف عصر قاسم قبل وفاته. 
ماذا علمتك رابب الشاعر؟ وجد يف املاضي رجال أمثال جبل ورفاعة  

 وقاسم، فماذا مينع أن جيئ أمثاهلم يف املستقبل؟
كان يف وسع قاسم أن يكتسب اتبعا قواي بكلمة حلوة، أما أان فتلزمين أعوام 

-٧1٣وأعوام حىت أستطيع أن أدرب رجال على عملي وأجعل منه اتبعا. )
٧11) 

، ادخال حنش يف صورة مقابل الذات االجتماعية ةالسابق ةانمن تلك البي
(Me)   كمقارنة عن سيادة يف عصر أسرة جبل، وأسرة رفاعة، وأسرة قاسم مع

سيادة يف عصر عودة عرفة إىل حارته. كما حدث يف العصر القدمي، يوّظف قاسم 
 تالشخصية اتبعا له سهلة. بينما يف عصر عودة عرفة، يقضي عرفة وقته سنوا

لرتّشح الشخصية أن يكون اتبعا له. تغرّي الوقت جتعل مجيعهم تتغرّي فورا، رغم 
 يف اثنية واحدة. 

ومن عجب أن تلقى الناس أكاذيب الرابب بفتور وسخرية، وبلغ هبم العناد  
أن قالوا: ))ال شأن لنا ابملاضي، وال أمل لنا إال يف سحر عرفة، ولو خريان 

 (٧0٣ان السحر((. )بني اجلبالوي والسحر الخرت 
بناء على تلك البيانة، ادخال عرفة اجملتمع يف صورة مقابل الذات 

كمقارنة حالة حارة جبالوي يف عصر القدمي مع عصر حارة   (Me)االجتماعية 
جبالوي اآلن من خالل السحر ميلكه عرفة، ينجح عرفة إعادة السالم واملساواة 

هتّم لسكان يف حارة جبالوي أخرت ويبني السكان يف حارهتم. جيعل هذا جمموعة ا
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علم السحر لعرفة من أن يهتم السكان قسوة وإّتفاق األمراء القدماء. حىت يعتربون 
أّن السيادة السابقني الزابلة هلم. وتلك التغيريات والتطّورات حارة جبالوي هي 

 نمن أن يكون عرفة معبودا لتلك السكان. أّدى التغيري اىل وجود القضّية تقول أ
الشباب يف حارة جبالوي أيتون خمبأ حنش هبدف أن يتعّلموا السحر. والتعبري 

 الذي يدل على البيا السابق ما يلي:
وحدث أن أخذ بعض الشبان من حارتنا خيتفون تباعا، وقيل يف تفسري 
اختفائهم إهنم اهتدوا إىل مكان حنش فانضموا إليه، وإنه يعلمهم السحر 

وعود. واستوذ اخلوف على الناظر ورجاله، فبثوا استعدادا ليوم اخلالص امل
العيون يف األركان، وفتشوا املساكن والدكاكني، وفرضوا أقسى العقوابت على 
أتفه اهلفوات، واهنالوا ابلعصى للنظرة أو النكتة أو الضحكة، حىت ابتت 
احلارة يف جو قامت من اخلوف واحلقد واإلرهاب. لكن الناس حتملوا البغى يف 

د، والذوا ابلصرب. واستمسكوا ابألمل، وكانوا كلما أضرهبم العسف قالوا: اجلل
البد للظلم من آخر، ولليل من هنار، ولنرين يف حارتنا مصرع الطغيان ومشرق 

 (٧0٣النور والعجائب. )
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 الباب الرابع
 اخلالصة واالقرتاحات

 اخلالصة -أ
هذا البحث العلمي، فتلخص الباحثة حسب مشكلة  كتابةوبعد أن  

 البحث الىت قدمتها الباحثة ما يلي :    
شعور وعقل  من أصورة العقل يف رواية "عرفة" يصورها ابلتعبري الىت تنش -٣

. كظهور الفعل ابستخدام الرمز اللفظي وغري اللفظي األفراد من املمّثالت
 .مثل التعزي، والرأفة، واليأس

ومقابل الذات االجتماعية ( I)صورة الذات يف رواية "عرفة" شيئني، فهما أان  -1
(Me) يصور الذات كأان .(I)  بظهور االستجابة أو العمل الذي ال يناسب

مع القيم الذي  حيدث أثناء التفاعل بني املمّثالت، واما الذات كمقابل 
يصفها بظهور االستجابة أو العمل املناسب مع  (Me)الذات االجتماعية 

كالرّد على االفعال الىت فعلتها الشخصيات ابستخدام الرمز اللفظي   القيم
 وغري اللفظي، مثل التشهري والشتم.  

الذي  ذأما صورة اجملتمع يف رواية "عرفة" يصفها إبمكانية استجابة املنف -١
وذالك مثل الفرق يف  .(Me)الذات االجتماعية مقابل يتسّلمها الفرد ك

 املواقف واألحوال الىت حدثت قبل وبعد رجوع عرفة اىل حارته.
 

 االقرتاحات -ب
 البحث، تقرتح الباحثة :  هذايف هناية 

أن يكون مصدرا علميا ملن رغب يف البحث عن  البحثأرجوا من هذا  -٣
التفاعل الرمزي سواء كانت يف اجملال األديب أو يف اجملال اإلجتماعي نظراي 

وتطبيقيا.
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أرجوا من هذا البحث أن يكون مصدرا علميا ملن رغب يف البحث عن  -1
 الرواية أوالد حارتنا لنجيب حمفوظ. 
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 سرية ذاتية
اغسطوس  11املوافق  ،يف ابنيواغي ت، ولدرفيقة السعادة

توابن  1م. خترجت من املدرسة اإلبتدائية يف سيدورجا  ٣00٧
م،  مث التحقت ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية  1١١0سنة 

م، وبعد ذالك، التحقت  1١٣٣احلكومية منبع الفتوح توابن سنة 
ابملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية "إعداديـــــــة" جومبانج 

مث التحقت ابجلامعة موالان مالك م.  1١٣1سنة وخترجت فيها 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج، حىت حصلت على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة 

 م.1١٣0العربية وآدهبا ابجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج سنة 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

            
 

 


