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ABSTRACT 

 

Asshidiq, M. Chasbi. 2019. The Reality of Men and Women’s Interaction in 

the Social Life of the Egyptian Society in Fii Wadil Hamum 

Novel by Muhammad Lutfi Jum'ah Based on Lucien 

Goldmann's Genetic Structuralism. Minor Thesis Departement 

of Arabic Language and Literature, Faculty of Humanities, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor  : Dr. Abdul Basid, M.Pd 

Keywords  :Men and Women, Fii Wadil Hamum, Genetic Structuralism, Lucien 

Goldmann. 

 

The aim of this research is: (1) To find out the realities form of men and 

women’s interaction in the social life of the egyptian society in Fii Wadil Hamum 

a Novel by Muhammad Lutfi Jum'ah Based on Lucien Goldmann's Genetic 

Structuralism ; (2) To find out the cause of realities of men and women’s interaction 

in the social life of the Egyptian society in Fii Wadil Hamum a Novel by 

Muhammad Lutfi Jum'ah Based on Lucien Goldmann's Genetic Structuralism.   

 

The research used qualitative research by taking two kinds of data 

sources, including the primary data source in the form of text in novel entitled   في"

 by Muhammad Luthfi Jum’ah and secondary data sources in the form وادي الهموم"

of books, journals which discuss about genetic structuralism. The researcher used 

data collection technique by 3 steps are: 1) reading; 2) translating; and 3) writing. 

Data is analyzed by Miles and Huberman’s analysis model which is through 4 steps 

are: 1) data data collection; 2) data reduction; 3) data display; and 4) conclusion / 

drawing. 

 

The results of this present study showed that (1) the form of reality of men 

and women’s interaction in the social life of Egyptian society in the novel Fii Wadil 

Hamum by Muhammad Lutfi Jum'ah showed in 6 fields are: a) culture which has 

three realities:1) gambling culture, 2) drunken culture and 3) materialist culture; b) 

romance which has three realities: 1) blind love; 2) forced marriage; and 3) 

infidelity; c) economy with two realities: 1) female housemaids; and 2) female club 

dancers; d) education with one reality: the education of the Bourgeois; e) crime with 

two realities: 1) public ignorance of victims; and 2) killings by their own family 

members; and f) religion with one reality: failure of Egyptian Muslim Bourgeois 

religious education; (2) the cause of reality of men and women’s interaction in the 

social life of Egyptian society in Fii Wadil Hamum’s novel by Muhammad Lutfi 

Jum'ah  work based on perspective genetic structuralism Lucien Goldmann is the 

love which love is the origin and cause of all forms of realities of men and women’s 

interaction in Egyptian social life structured through the collective subject and the 

worldview of the author. 
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ABSTRAK 

 

Asshidiq, M.Chasbi . 2019. Realitas Interaksi Lelaki dan Perempuan dalam 

Kehidupan Sosial Masyarakat Mesir dalam Novel Fii Wadil 

Hamum Karya Muhammad Luthfi Jum’ah Berdasarkan 

Prespektif Strukturalisme Genetik Lucien Goldmann. 

Skripsi, Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing  : Dr. Abdul Basid, M.Pd 

Kata Kunci : Lelaki dan Perempuan, Novel Fii Wadil Hamum, 

Strukturalisme Genetik, Lucien Goldmann.  

 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bentuk realitas interaksi 

lelaki dan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat mesir dalam novel Fii 

Wadil Hamum karya Muhammad Luthfi Jum’ah berdasarkan prespektif 

strukturalisme genetik Lucien Goldmann (2) Untuk mengetahui sebab realitas 

interaksi lelaki dan perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat mesir dalam 

novel Fii Wadil Hamum Karya Muhammad Luthfi Jum’ah berdasarkan prespektif 

Strukturalisme genetik Lucien Goldmann. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data primer yang digunakan 

pada penelitian ini adalah teks novel berjudul: "يف وادي اهلموم"    karya Muhammad Luthfi 

Jum’ah terbitan Muassasah Hindawi Litta’lim watsaqofah berjumlah 91 halaman. 

dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal yang sesuai dengan kajian 

strukturalisme genetik.  Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 

adalah teknik baca, teknik terjemah, dan teknik catat. Teknik analis data yang 

digunakan adalah model analisis data model Miles Huberman yakni melalui 4 

tahapan analisis: 1) pengumpulan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data; dan 4) 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukan (1) bentuk realitas interaksi lelaki dan 

perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat mesir dalam novel Fii Wadil 

Hamum Karya Muhammad Luthfi Jum’ah terdapat dalam 6 bidang, yakni: a) 

kebudayaan berupa empat realitas: budaya perjudian, budaya mabuk-mabukan, 

perempuan materialistis dan lelaki materialistis; b) percintaan berupa tiga realitas: 

cinta buta, pernikahan paksa, dan perselingkuhan;   c) ekonomi dengan dua realitas: 

perempuan pembantu rumah tangga dan perempuan penari klub; d) pendidikan 

dengan satu realitas: pendidikan kaum Borjuis; e) kriminalitas dengan dua realitas: 

keacuhan masyarakat terhadap korban dan pembunuhan oleh anggota keluarga 

sendiri  ; f) agama dengan satu realitas: kegagalan pendidikan agama Borjuis 

Muslim Mesir; (2) sebab realitas interaksi lelaki dan perempuan dalam kehidupan 

sosial masyarakat mesir dalam novel Fii Wadil Hamum Karya Muhammad Luthfi 

Jum’ah Berdasarkan prespektif Strukturalisme genetik Lucien Goldmann adalah 

cinta dimana cinta adalah asal dan sebab segala bentuk realitas interaksi lelaki dan 

perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat Mesir yang distrukturasi melalui 

subjek kolektif dan pandangan dunia pengarang. 
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 الباب األول 
 قدمة امل 

 
 خلفية البحث  - أ

الرجال والنساء هي حقيقة اإلنسانية املوجودة يف احلياة  معاملة    ةواقع
االجتماعية واألدب. احلقائق اإلنسانية كلها نتائج لألنشطة أو السلوك  
البشري، لفظيا كان أم جسديا الذي يسعى العلم إىل تفهمها. هذه احلقيقة  

خمتلفة من األنشطة االجتماعية البشرية.  اإلنسانية ميكن أن تظهر يف أنواع 
أجل السلطة، االقتصادية، الثورة   مثاال: الدينية ، األنشطة السياسية، النضال من

 .،املشاورة بني اجملتحع، اجلرمية وما إىل ذلك  املشاركة االجتماعية، 
يف أنواع خمتلفة من التخصصات  الرجال والنساء    ةواقعدراسة    كثرت 

الرجال  واقعةالوخاصة يف ختصصات العلوم االجتماعية. يف الواقعة  تعمل 
 واقعةاالجتماعية للتعرف على حياة بعض األشخاص. لذلك  نشأت والنساء 

يف الكتب واحلركات االجتماعية إىل األعمال األدبية مثل الرجال والنساء 
 الروايات.

الدول يف تاريخ احلضارة اإلنسانية. اشتهرت   ومصر واحد من أقدم
احلضارة املصرية بوقت طويل قبل العصر احلديث كما هو احلال اليوم. حىت 
احلضارة املصرية كشفت أهنا وصلت إىل ذروة تقدم احلضارة منذ آالف السنني 
قبل املسيح. اجملتمع املصري مشهور جدا يف تارخيه. منا تاريخ اجملتمع املصري  

  .ريخ األديان واألنبياء السابقنيمع تا
صور واقعة الرجال والنساء يف حياة  إحدى الروايات العربية اليت ت

هي رواية "يف وادي اهلموم" حملمد لطفي مجعة.   االجتماعية يف اجملتمع مصر
كتب حممد لطفي مجعة هذه الرواية على أساس الواقعة االجتماعي يف أوقات  
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التغيري االجتماعي اليت حدثت يف مصر. حتكي هذه رواية قصة واقعة الرجال  
والنساء املصريني الذين يواجهون مشكالت الفقر واجلهل يف بيئاهتم  

شاكل االقتصادية جتعل النساء والرجال يعيشون حياهتم مع عدم االجتماعية. امل
اليقني االجتماعي. فمن ناحية حتاصر النساء يف الدعارة بينما ينشغل الرجال 
بالبحث عن احلظ عن طريق املقامرة. يتفاعل الرجال والنساء مع بعضهم 

دث  البعض ويؤثرون على بعضهم البعض. تؤكد التفاعالت االجتماعية اليت حت
 النظام االجتماعي الذي يعمل يف اجملتمع املصري يف وقته. 

الرجال والنساء اليت نوقشت يف هذه الرواية وثيقة الصلة   واقعةموضوع  
بالوضع احلايل للمجتمع احلديث حبيث يبحثها مل تكتمل أبًدا ومثرية لالهتمام 

ال والنساء  الرج واقعةدائًما. حيتاج الباحث إىل نظرية ذات صلة اللتقاط صور ل
الرجال والنساء  واقعةيف هذه. يف هذه احلالة  فإن النظرية ذات الصلة لتصوير 

يف رواية "يف وادي اهلموم" هي نظرية بنيوية جنيتيكية للوسيان غولدمان. وهي 
نظرية أدبية يف جمال علم  األدب االجتماعي الذي حيلل األعمال األدبية من 

ه أصل العمل األديب. مبعىن آخر  العمل األديب هو خالل االهتمام باجملتمع باعتبار
هيكل من املنتجات التارخيية والثقافية اليت تتسم بااللدينيةاميكية واملستمرة 

 (.56ص.  2010)فاروك 
الرجال والنساء    واقعةاللبنيوية اجلينيتيكية مفاهيم ذات صلة للكشف عن  

( احلقائق اإلنسانية  1وهي:  حممد لطفي مجعة.    ألفهايف رواية "يف وادي اهلموم"  
( 5( هيكل األعمال األدبية و 4 يةالعامل ة( النظر3( املوضوعات اجلماعية  2

ص    2013)ويامتي تفسريية ال -التفهيميةو ئية اجلز - لية الديالكتيك: الك
الرجال والنساء   واقعة(. من خالل مفهوم حقائق اإلنسانية  ميكننا أن نفهم  125
النساء هو أحد أشكال احلقائق اإلنسانية. من خالل مفهوم الرجال و  واقعةحيث  

املوضوع اجلماعي ميكن فهم حقيقة الرجال والنساء بشكل أكثر مشولية. من 
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خالل النظر العامل  ميكن فهم النظرة العاملية للمؤلف على أهنا نقد اجتماعي 
ة األدبية   لواقع النظام االجتماعي الذي يعمل يف اجملتمع. من خالل مفهوم البني

ميكن أن تشرح بنيوية اجلينيتيكية املفاهيم الثالثة السابقة وتستنتج األدب كهيكل 
الدينيةاميكي. أخرًيا  من خالل املفهوم الديالكتيك: اجلزء والكامل والشرح 

 التفسري  ميكن أن يفهم األدب يف نظر بنيوية اجلينيتيكية بشكل شامل. و
الرجال والنساء يف  واقعةالباحث بعنوان "بناء على تصوير ذلك يقترح 

يف رواية "يف وادي اهلموم" حملمد لطفي مجعة عند   احلياة االجتماعية جملتمع مصر
 نظرية بنيوية جنيتيكية للوسيان غولدمان". 

 
 أسئلة البحث   - ب 

 بناء على خلفية البحث يقدم الباحث األسئالت منها: 
  يف احلياة االجتماعية جملتمع مصرالرجال والنساء  معاملة    ةواقعما هي أشكال   -1

يف رواية "يف وادي اهلموم" حملمد لطفي مجعة عند نظرية بنيوية جنيتيكية  
 للوسيان غولدمان؟ 

 الرجال والنساء يف احلياة االجتماعية جملتمع مصر  ة معاملةواقع  أسباب ما هي   -2
يف رواية "يف وادي اهلموم" حملمد لطفي مجعة عند نظرية بنيوية جنيتيكية  

 للوسيان غولدمان؟ 
 

 أهداف البحث  - ج
 أما أهداف البحث يف هذا لبحث منها: 

  الرجال والنساء يف احلياة االجتماعية جملتمع مصر   ة معاملةواقعأشكال    عرفةمل -1
يف رواية "يف وادي اهلموم" حملمد لطفي مجعة عند نظرية بنيوية جنيتيكية  

 للوسيان غولدمان. 



4 

 

 

 الرجال والنساء يف احلياة االجتماعية جملتمع مصر  ة معاملةواقعأسباب    عرفةمل -2
يف رواية "يف وادي اهلموم" حملمد لطفي مجعة عند نظرية بنيوية جنيتيكية  

 للوسيان غولدمان. 
 

 البحث فوائد   - د
  واقعة الرجال والنساء يف احلياة االجتماعية أما فوائد البحث حتت العنوان  

يف رواية "يف وادي اهلموم" حملمد لطفي مجعة عند نظرية بنيوية جنيتيكية للوسيان 
 غولدمان". 

 كما يلي:
 فوائد نظرية   -1

 هذا البحث منها:  فوائد تطبيقية  
بنيوية جنيتيكية  الكمسامهة يف تطوير علم األدب االجتماعي وخاصة يف  (أ

 لوسيان غولدمان. 
بنيوية  الكمرجع يف تعميق دراسة علم األدب االجتماعي وخاصة يف (ب 

 جنيتيكية لوسيان غولدمان.
 فوائد تطبيقية  -2

 فوائد تطبيقية هذا البحث منها: 
 النق:جلامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ما(أ

 يساعد على حتسني املراجع والكنوز العلمية يف بيئة اجلامعة (1
 يف املستقبل. الباحثميكن أن تؤخذ يف االعتبار أو مواصلة تطويرها  (2

 لكلية العلوم اإلنسانية:  (ب 
كمرجع يف تعميق دراسة علم األدب االجتماعي وخاصة يف بنيوية   (1

 اإلنسانية. جنيتيكية لوسيان غولدمان يف بيئة كلية العلوم 
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 .املقارنة يف دراسة بنيوية جنيتيكية يف علم األدب االجتماعي (2
 للباحث:  (ج

توفري فهم للباحث حول نظرية بنيوية جنيتيكية يف علم األدب  (1
 االجتماعي.

 
 حدود البحث  - ه 

"واقعة الرجال والنساء يف احلياة  حتدد الباحث هذا البحث حتت العنوان  
رواية "يف وادي اهلموم" حملمد لطفي مجعة عند نظرية يف  جملتمع مصر االجتماعية

بنيوية جنيتيكية للوسيان غولدمان". وهو البحث يف الدراسة علم األدب 
االجتماعي وخاصة يف الدراسة بنيوية جنيتيكية للوسيان غولدمان وأما رواية  
اليت تبحث يف هذا البحث هي رواية "يف وادي اهلموم" حملمد لطفي مجعة طبعة  

 صحفة. 91سسة هنداوي للتعليم والثقافية القاهرة مصر بعدد مؤ
 

 حتديد املصطلحات  - و 
ستخدم العديد من ي   الباحث أن   ألجل جتنب حتيز الفهم املفاهيمي  جيب

. بعض املصطلحات املستخدمة يف هذه بحثالتعاريف للمصطلحات يف هذه ال
 هي كما يلي: بحثال
 الرجال والنساء  ة معاملةواقع -1

الرجال والنساء هي حقيقة اإلنسانية املوجودة يف احلياة    ة معاملةواقع
االجتماعية واألدب. احلقائق اإلنسانية كلها نتائج لألنشطة أو السلوك  
البشري، لفظيا كان أم جسديا الذي يسعى العلم إىل تفهمها. هذه احلقيقة  

األنشطة االجتماعية البشرية.   اإلنسانية ميكن أن تظهر يف أنواع خمتلفة من
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مثاال: الدينية، األنشطة السياسية، النضال من أجل السلطة، االقتصادية،  
 . ،املشاورة بني اجملتحع، اجلرمية وما إىل ذلك  املشاركةالثورة االجتماعية، 

 احلياة االجتماعية  -2
احلياة االجتماعية هي حياة اإلنسان يف التفاعل مع زمالئه من أفراد  
اجملتمع. تتشكل احلياة االجتماعية اجملتمعية من وجود تفاعل اجتماعي بني  
فرد وآخر  أفراد مع جمموعات وجمموعات مع جمموعات. وبالتايل  ميكن  

ظر يف  حلياة االجتماعية عند النيف ا واقعة الرجال والنساء العثور على 
 العمليات االجتماعية بني أفراد اجملتمع.

 جمتمع مصر -3
واحد من أقدم الدول يف تاريخ احلضارة اإلنسانية.  هو مصر 

اشتهرت احلضارة املصرية بوقت طويل قبل العصر احلديث كما هو احلال  
اليوم. حىت احلضارة املصرية كشفت أهنا وصلت إىل ذروة تقدم احلضارة 

املسيح. اجملتمع املصري مشهور جدا يف تارخيه. منا  منذ آالف السنني قبل 
 .تاريخ اجملتمع املصري مع تاريخ األديان واألنبياء السابقني

 رواية يف وادي اهلموم -4
رواية "يف وادي اهلموم" هي النثريف األدب العريب. وهي يف شكل 
رواية كتبها حممد لطفي مجعة كاتب ومفكر وعامل اجتماع مصري. كتبت  

م. وهذه الرواية أول رواية مصرية عربية يف العصر    1905الرواية عام  هذه  
احلديث ألن الرواية سبقت رواية زينب اليت كتبها حممد حسني هيكل  

 .(2018)اجلزيرة مواقع االيليكتروين   1914نشرت يف عام 
 بنيوية جنيتيكية ال -5

بنيوية جنيتيكية هي احدى نظريات أدبية يف جمال علم  األدب  ال
جتماعي الذي حيلل األعمال األدبية من خالل االهتمام باجملتمع باعتباره  اال
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أصل العمل األديب ونسب هذه النظرية إىل لوسيان غولدمان. يري غولدمان  
أن العمل األديب هو هيكل من املنتجات التارخيية والثقافية اليت تتسم  

 (.56ص.  2010بااللدينيةاميكية واملستمرة )فاروك 
 

 الدراسة السابقة  - ز 
 لوسيان غولدمان ليس حبًثا جديًدا يف دراسة علم جنيتيكية  بنيوية  يفالبحث 

  .بعض الدراسات السابقة على البنيوية جنيتكية اليت وجدها الباحث يجتماعاالاألدب 
  كما يلي:
حتت العنوان   2017سنة  Firdaus Imaduddinو   Abdul Basidاألطروحة ل -1

Ideologi Cinta dalam Cerpen “Dalam Perjamuan Cinta” Karya Taufik 

al-Hakim Kajian Strukturalisme Genetik.   صياغة املشكلة اليت أثريت يف
هذا البحث هي كيف تستند إيديولوجية احلب وفًقا لتوفيق احلكيم يف روايته  

لوسيان غولدمان. من جنيتيكية بعنوان "يف مأدبة احلب" إىل نظرية بنيوية 
حيث نوع البحث  مشلت هذه الدراسة البحث الوصفي النوعي. تستخدم 

الدراسة    ورة يف مجع البيانات. تستخدم هذه القراءة املذك  طريقة هذه الدراسة  
ايلز وهوبرمان. تنتج هذه الدراسة عدة استنتاجات   ملحتليل البيانات  طريقة
( يف الرواية اليت متت دراستها مت دراسة نوعني من أشكال اإلنسانية   1هي: 

ومها حقيقة اإلنسانية الثقافية يف شكل مشاعر احلب الرجال والنساء واحلقائق  
( ينظر  2افية األخرى يف شكل أفكار وأفكار املرأة اليت ياحلبها الرجال. الثق

إىل املوضوع اجلماعي يف النزاعات بني جمموعات النساء اليت هتيمن على 
( تقول النظرة العاملية للمؤلف )توفيق  3الرجال من حيث الرومانسية. 

ية وغامضة يف احلكيم( أن املرأة املصرية يف ذلك الوقت كانت هلا طبيعة أنان 
( ميكن رؤية هيكل األعمال األدبية من خالل أمناط التفاعل 4الرومانسية. 

بني الشخصيات واألشياء املوجودة يف القصص القصرية )الصحفيون والشعراء 
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  اإلمجالية اجلزئية  ( تؤدي الديالكتيك 5واملوسيقيون والفتيات املتنافسات(. 
 للمؤلف ملفهوم الرومانسية بني  إىل مفهوم رؤية العامل شرحية ال يةوالفهم

الرجال والنساء. مث يتم استخدام املفهوم الكتشاف بنية املصنفات األدبية اليت 
تؤدي إىل توزيع اجملموعات االجتماعية وهي جمموعات الذكور واإلناث.  
الرجال كمواضيع هتيمن عليها مشاعر احلب هم يف املرتبة الثانية  أو أقل شأنا   

ساء هم اجملموعة املهيمنة ألهنم يشعرون بأهنم أاحلبوا أن تكون  يف حني أن الن
 جمموعة من األرقام األوىل أو العليا.

 Polaحتت العنوان   2018سنة   .Abdul Basid dkkاألطروحة ل   -2

Kehidupan Masyarakat Pontianak dalam Novel Kau, Aku, dan Sepucuk 

Angpau Merah Karya Tere Liye Berdasarkan Prespektif Strukturalisme 

Genetik.    الغرض من هذه الدراسة هو الكشف عن أمناط حياة شعب بونتياناك
بناًء على   Tere Liyeبقلم  Kau, Aku, dan Sepucuk Angpau Merahيف رواية 

. يشمل هذا البحث البحث النوعي. أسفر هذا  تيكيةمنظور البنيوية اجلني
  قارب قائد ال  هتديدحقائق إنسانية يف شكل جمتمع مع    ( كشفت1البحث عن:  

( من املوضوع  2( ؛ املعديةحديثة أخرى )مواصالت السريع بسبب وجود 
اجلماعي  تكشف هذه الرواية أنه من الصعب العمل يف مالدينيةة بونتياناك.  

( تكشف 3هلذا السبب  يواصل بعض األشخاص العمل كسائقي قوارب ؛ 
عن عالقات التفاعالت بني الشخصيات والكائنات يف الرواية  األمناط اهليكلية  

أن شعب بونتياناك ال ميكن فصله   وهي ( لدى املؤلف وجهة نظر عاملية 4؛ 
( تنص ديالكتيك القسم 5عن النهر ألن النهر هو مركز أنشطتهم اليومية ؛ 

بأكمله وشرح الفهم يف هذه الرواية على أن املوضوعات املوجودة يف هذه  
واية مترابطة  مكملة لبعضها البعض جبزء آخر. وهكذا ميكننا أن نعرف  الر

من جانب حقائق اإلنسانية  واملوضوع اجلماعي  وهيكلة العمل  والنظرة  
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العاملية للمؤلفني الذين ال يتعارضون. بداًل من ذلك  يدعمون بعضهم البعض 
 إلظهار األحداث يف هذه الرواية. 

 Teologiحتت العنوان  2017سنة  Zahraو  Abdul Basidاألطروحة ل  -3

Sufistik Islam dalam Ontologi Cerpen Keledai Syaikh Juha Berdasarkan 

Teori Strukturalisme Genetik Lucien Goldmann.    تعرض هذه الدراسة
بيان مشكلة حول كيفية ظهور أشكال الالهوت اإلسالمي الصوفية يف قصص 

وفًقا ملنظور املوضوع اجلماعي والنظرة للعامل. مشلت هذه نصر االلدينية جحا  
الدراسة البحث الوصفي النوعي. تقنية مجع البيانات املستخدمة هي تقنية  
تدوين املالحظات  بينما تستخدم تقنية حملل البيانات حتليًلا وصفًيا يتضمن 

  من احلد من البيانات وعرضها والتحقق منها. نتائج هذه الدراسة مها. أوالً 
خالل مفهوم املوضوع اجلماعي للهيكلية الوراثية  ميكن مالحظة أن للمؤلف  
خلفية يف حياة الصوفية ميكن من خالهلا تصوير شخصية السيخ جحا على 
أهنا حياة سعيدة يف تلك احلقبة. ثانيًا  من خالل مفهوم النظرية العاملية  

لمؤلف مع اجملموعات للهيكلية الوراثية  جند ميًلا للتفاعل االجتماعي ل 
االجتماعية خارج جمموعاهتم اخلاصة كما يتضح من التفاعل بني اجملموعات 
 االجتماعية يف القصة  أي بني الطبقة الوسطى وما فوقها  والعكس بالعكس.

 Pandangan Duniaحتت العنوان    2017سنة     Annisa Lestariاألطروحة ل   -4

Pengarang dalam Kumpulan Puisi Blues Untuk Bonnie Karya Rendra 

(Kajian Strukturalisme Genetik).   كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة
بناًء على   Rendraالنظرة العاملية للمؤلف يف جمموعة من القصائد اليت كتبها 

. من حيث نوع البحث  يعترب هذا بنيوية جنيتيكية للوسيان غولدمان  نظرية
ة نوعية. تستخدم هذه الدراسة الطريقة اجلدلية عالء  البحث دراسة وصفي

( يف شعر 1غولدمان )جدلية فهم التفسري(. تشمل نتائج هذا البحث ما يلي:  
Kupanggili Namamu, Blues untuk Bonnie, Kesaksian Tahun 1967, 

Pemandangan Senjakala, Bersatulah Pelacur-pelacur Kota Jakarta, dan 
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Pesan Pencopet kepada Pacarnya  آراء املؤلف العاملية حول النقد  كانت
السياسية اليت حدثت يف  -االجتماعي للموقف و الظروف االجتماعية 

 ,Kepada M.G, Nyanyian Duniawi شعر ( يف2إندونيسيا وأمريكا  

Nyanyian Suto Untuk Fatima dan Nyanyian Fatima Untuk Suto, Rick dari 

Corona املؤلف العاملية إىل التمرد اإلنساين عند مواجهة القيم الثقافية   ةرنظ
هناك رؤية    Nyanyian Angsa dan Khotbahشعر  ( يف  3السائدة يف اجملتمع  و  

 للعامل يف شكل انتقادات للمؤسسات الدينية. 
حتت  2016سنة  Iwan Ridwan, Aries Widiastuti, Yulianetaاألطروحة ل  -5

 Pandangan Pramoedya Terhadap Resistensi Perempuan dalamالعنوان 

Novel Era Revolusi dan Reformasi.  ملشاكل اليت أثريت يف هذه الدراسة  ا
 ,Larasati( ما هي اخللفية التارخيية لربامويديا أنانتا توير يف كتابة رواية  1هي:  

Midah Si Manis Bergigi Emas, dan  Perawan Remaja dalam 

Cengkeraman Militer  2العاملية  ( ما هي رؤيةPramoedya  ملرونة املرأة يف
 Larasati, Midah Si Manis Bergigi Emas, dan  Perawan Remaja رواية

dalam Cengkeraman Militer  هتدف هذه الدراسة إىل معرفة نظرة براموديا .
أنانتا توير العاملية حول مقاومة املرأة يف عصر الثورة واإلصالح. فيما يتعلق 
بنوع البحث  يعد هذا البحث دراسة وصفية تستخدم نظرية البنيان اجليين 
لوسيان غولدمان. تقنية التحليل املستخدمة يف هذه الدراسة هي حتليل احملتوى  

و احملتوى وإدماجه يف منوذج التحليل االجتماعي. تشمل نتائج هذه الدراسة  أ
( تقدم االضطرابات التارخيية اليت تظهرها الروايات الثالث جداًل  1ما يلي: 

يف حياة الثورة مع جو من احلفاظ على االستقالل  باإلضافة إىل روح جديدة  
( يف رواياته  2ي. يف اإلصالح كنقد للنظام اجلديد على الطراز العسكر

 Teenage Virgin inو  Midah Sweet Toothed Goldو  Larasatiالثالث: 

Military Grip Pramoedya Ananta Toer   يبين نظرة عاملية إىل أن املرأة جيب
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أن تتمتع حبقوق متساوية يف احلياة حيث ميكن حتقيق تلك احلقوق من خالل  
 ح. مقاومة املرأة يف العصر الثوري واإلصال

 Kemenanganحتت العنوان  2018سنة   Tri Arie Wibowoاألطروحة ل  -6

Kelas Menengah: Kajian Strukturalisme Genetik Terhadap Novel Alice’s 

Adventure in Wonderland Karya Lewis Caroll.   هتدف هذه الدراسة إىل
حتديد تصنيف الطبقات االجتماعية واألفكار الرئيسية يف روايات أليس يف  
بالد العجائب من خالل ربطها بالفصول االجتماعية اإلجنليزية يف العصر 
الفيكتوري. من حيث نوع البحث  هذه الدراسة عبارة عن دراسة نوعية  

بنيوية جنيتيكية للوسيان  ذات مقاربة اجتماعية لألدب وتستخدم نظرية 
( الشخصية واخللفية واملؤامرة  1. تتضمن نتائج هذه الدراسة ما يلي:  غولدمان

يوضح عمل لويس    Alice’s Adventure in Wonderland ةاملوجودة يف رواي
كارول حالة وتصنيف الطبقات االجتماعية للمجتمع الربيطاين يف العصر 

الدنيا والطبقة الوسطى والطبقة العليا  الفيكتوري واليت تنقسم إىل الطبقة
( الفكرة الرئيسية اليت طرحها املؤلف يف رواية  2معادية لبعضها البعض. 

Alice’s Adventure in Wonderland   تبني حتيز املؤلفني للطبقة الوسطى يف
رواية تشبه الطبقة الوسطى من اجملتمع الربيطاين يف العصر الفيكتوري )الثورة  

 من خالل إظهار انتصار الطبقة الوسطى حنو الطبقات الدنيا والعليا.  الصناعية(
 Kajianحتت العنوان  2017سنة   .Rana Harinda dkkاألطروحة ل -7

Strukturalisme Genetik dan Nilai Pendidikan Kumpulan Cerpen Kedai 

Bianglala Karya Anggun Prameswari Sebagai Bahan Ajar Bahasa 

Indonesia di SMA.  :العناصر  1الغرض من هذه الدراسة هو معرفة ما يلي )
( اجلوانب  Kedai Bianglala 2اجلوهرية يف جمموعة القصص القصرية 

( القيم  4( رؤية العامل للمؤلف  )3االجتماعية جملموعة القصص القصرية  
( الصلة مواد تدريس اللغة 5املوجودة يف جمموعة القصة القصرية  ) التربية

االندونيسية يف املدرسة الثانوية. طريقة البحث املستخدمة يف هذا البحث هي  
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(  1. وجدت هذه الدراسة أن النوعي الوصفي مع هنج البنيوية جنيتكية
العناصر اجلوهرية املوجودة يف جمموعة القصة القصرية هذه هي املوضوعات  

( النظام االجتماعي  2واملؤامرة واخللفية والتوصيف واملنظور والوالية. 
للمجتمع املوجود يف هذه القصة هو نظام اجتماعي حديث  ليس جامًدا جًدا   

( تناقش النظرة العاملية للمؤلف القضايا  3احملافظ.  لكنه ال يزال متأثًرا باملوقف  
( قيمة التربية املوجودة يف هذه اجملموعة  4االجتماعية املتعلقة بقصص املرأة. 

من القصص القصرية هي قيمة التربية االلدينيةي واألخالقي واالجتماعي  
تائج  ( تعترب جمموعة القصص القصرية اليت مت حتليلها إىل جانب الن5والثقايف. 

يف شكل قيم تعليمية ذات صلة كبرية إذا ما استخدمت ملواد تدريس اللغة 
 اإلندونيسية يف املدرسة الثانوية 

 Pesan-Pesanتحت العنوان  2014سنة  Tri Budianingsihاألطروحة ل  -8

Kemanusiaan Novel Jengis Khan Krya Jhon Man Pendekatan 

Strukturalisme Genetik. ث يف الرسائل اإلنسانية املوجودة  يبحث هذا البح
. هذا البحث هو البحث النوعي  والنهج  Jhon Manل    Jengis Khanيف رواية  

. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة بنيوية جنيتيكية املستخدم هو 
اجلانب اجليد لقائد عظيم مشهور وخائف يف مجيع أحناء العامل يف وقته.  

دراسة هي منهج نوعي مع طريقة حتليل حمتويات الطريقة املستخدمة يف هذه ال
النماذج االستقرائية. أسفر هذا البحث عن العديد من االستنتاجات  وهي  

معلومات أظهرت القيم  16يف رواية جينيس خان جون مان  كانت هناك 
  5اإلنسانية للشخصية جتاه رسائل اإلنسانية  والقلق والتسامح بلغ جمموعها 

 .٪ 19مع العرض  3عاون املتبادل واألمل جمموعها ٪  والت 31مع عرض 
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 منهج البحث  - ح
 

 يتكّون منهج البحث من أربعة خطوات وهي: 
 نوع البحث  -1

ألن تؤكد هذه   النوع البحث هو النوع البحث الكيفيإن هذا  
البحث على جوانب جودة البيانات الكيفية يف شكل أحداث وظواهر  
وأعراض اجتماعية وخيتلف هذا البحث عن البحث الكمي الذي يركز 
على الكمية. ومن الناحية النظرية  يعترب البحث النوعي حبًثا علمًيا  
يهدف إىل فهم الظاهرة يف سياق اجتماعي طبيعي عن طريق إعطاء 

لوية لعملية التفاعالت العميقة بني الباحثني والظاهرة قيد الدراسة  األو
 (. 9ص   2010  هريديانشاه)

وأما بالنسبة لطبيعته  فإن هذا البحث هو البحث الوصفي.  
يسمى الوصفي ألن هذا البحث يصف البيانات النوعية املستمدة من  

  جتماعية واقعة الرجال والنساء يف احلياة االالنصوص ذات الصلة حول 
جملتمع مصر يف رواية "يف وادي اهلموم" أسس على نظرية لوسيان  
 غولدمان من خالل استخدام الفهم وحتليل بياناهتا ووصفها بأهناكلمات.

 البيانات ومصدر البيانات  -2
يف هذه البحث حيتاج الباحث إىل شرح البيانات ومصادر 

 البيانات على حنو تايل: 
 البيانات (أ

حقيقة جتريبية جيمعها الباحث للتوصل إىل حل البيانات هي 
 (. 279 .ص 2011للمشاكل اليت أثريت يف الدراسة )تريانتوا 

ميكن بالتأكيد أن تكون بيانات البحث النوعي يف شكل كلمات 
(. وبالتايل  فإن البيانات يف هذه  69ص   2006)نص( )إيراوان  
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لواردة يف  الدراسة يف شكل الكلمات واجلمل والفقرات )النص( ا
 مصدر البيانات. هناك نوعان من أنواع البيانات  ومها: 

 الببانات الرئيسي  (1
هو البيانات اليت جيمعها الباحث ينفسه  الرئيسي البيانات 

(. البيانات  56ص   2012  مباشرة من املصادر )سيسوانتوا
يف هذه الدراسة هي يف شكل الكلمات واجلمل  الرئيسي

 .الرئيسيوالفقرات )النصوص( الناشئة من مصادر البيانات 
 الثناوي  البيانات   (2

هي البيانات اليت تنشرها أو تصنعها   ةالبيانات الثانوي
 (.56 .ص 2012مؤسسات ليست معاجلات )سيسوانتوا 

ت يف هي بيانا ا البحثبعد ذلك  البيانات الثانوية يف هذ
شكل كلمات ومجل وفقرات )نصوص( ناشئة عن مصادر 
البيانات الثانوية  على سبيل املثال: الكتب والكتب واجملالت 

 البحثية. 
 مصادر البيانات  (ب 

مصادر البيانات هي كائنات املنشأ اليت يتم احلصول على 
(. مت احلصول على 129ص   2006   البيانات منها )أريكونتوا 

 البيانات يف هذه الدراسة من مصدرين مها:
 مصادر البيانات الرئيسي  (1

مصادر البيانات األساسية هلذه الدراسة هي الكلمات 
واجلمل والفقرات )النصوص( الواردة يف رواية فيي وائل محوم  
من تأليف حممد لطفي مجعة اليت نشرت رقمًيا من قبل هنداوي  
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صفحة مع نشر   91مسعفة يل التربية والتسكة القاهرة  مصر مع  
 .2012أغسطس  26  8862عدد 

 مصادر البيانات الثناوي  (2
مصادر البيانات الثانوية يف هذه الدراسة هي املراجع  
اليت تدعم وذات صلة مبصادر البيانات األولية يف شكل حبث 

والنساء   علمي يف شكل اجملالت والكتب املتعلقة بواقع الرجال
يف الدراسات االجتماعية ودراسة بنيوية جنيتيكية لوسيان  

 غولدمان يف علم  األدب االجتماعي.
 طريقة مجع البيانات  -3

تعد طريقة مجع البيانات أهم دورة يف البحث ألن اهلدف الرئيسي  
 (. 56ص     2012   )سيسوانتوا  ودقيقتها   بيانات ال  صحيحة  هو احلصول على
لباحث يف مجع البيانات هي طريقة القراءة  لطريقة املستخدمة  وأما  

. وبالتايل  فإن الطريقة املستخدمة تسمى أ(  الكتابةوطريقة الترمجة وطريقة 
  2010)راتنا   الكتابةطريقة الترمجة ؛ )ج( وطريقة  طريقة القراءة ؛ ب(

 (. 246ص 
 طريقة القراءة (أ

من مصادر مجع البيانات هذا غري ممكن بدون القراءة 
البحث. يف هذه احلالة  تعين القراءة إيالء االهتمام الكامل ملوضوع  

 . (246ص   2010البحث )راتنا  
اخلطوات يف طريقة القراءة اليت ميكن القيام هبا هي كما 

 يلي:
 يقرأ الباحث الرواية "يف وادي اهلموم".  (1
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"يف وادي  بتمييز الكلمات واجلمل والفقرات يف رواية    ام الباحثق (2
اليت ليس هلا معىن معروف باستخدام عالمات التمييز  اهلموم"
 امللونة. 

وضع عالمات على الكلمات واجلمل والفقرات يف روايات املتعلقة   (3
جملتمع مصر بناًء على   واقعة الرجال والنساء يف احلياة االجتماعيةب

 نظرية لوسيان غولدمان بنيوية جنيتيكية مع متييز ملون. 
 طريقة الترمجة (ب 

  طريقة القراءة يؤيد  أيًضا إىل طريقة الترمجة ل  حيتاج الباحث
. طريقة  جنبية لترمجة البيانات يف شكل اللغة األ وهدفه ليس إال

ة عبارة عن أساليب جلمع البيانات من خالل ترمجهي الترمجة 
بيانات اللغة األجنبية من خالل البحث عن معىن مكافئ من لغة  

 (. 2ص   2009املصدر / األصل إىل اللغة املستهدفة )فتاوي  
 تشمل اخلطوات اليت ميكن للباحث اختاذها: 

ترمجة الكلمات واجلمل والفقرات يف روايات “يف وادي اهلموم”   (1
( قاموس املنور العربية  1غري املألوفة ومعناها غري معروف باستخدام:  

  - ( القواميس الرقمية للمعاين العربية 2اإلندونيسية  و  -
العربية  وكذلك استخدام مترمجني  -اإلندونيسية  واملعنية العربية 

للترمجة كدعم لقاموس املنور وقاموس   Googleعلى اإلنترنت من 
 املعاين

ترمجة الكلمات واجلمل والفقرات يف روايات “يف وادي اهلموم”   (2
( القواميس 2اإلندونيسية   - ( قاموس املنور العربية 1باستخدام: 

العربية    -اإلندونيسية  واملعاين العربية  -الرقمية للمعاين العربية 
جل للترمجة عرب اإلنترنت كدعم وكذلك استخدام مترجم جو 
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لقاموس املنور وقاموس املعاين  سواء من حيث النص أو السياق  
واقعة الرجال والنساء  جزء من رواية “يف وادي اهلموم” اليت تتناول  

جملتمع مصر بناًء على نظرية بنيوية الوراثية   يف احلياة االجتماعية
 لوسيان غولدمان. 

 الكتابة طريقة (ج
حث أيضا أىل طريقة الكتابة ولذلك يكتب مث حيتاج البا

در  امن مص ونتائج طريقة الترمجة نتائج طريقة القراءةالباحث 
 البيانات. اخلطوات اليت ميكن أن يتخذها الباحث هي:

الكلمات واجلمل والفقرات اليت مت متييزها على طريقة   يكتب (1
 القراءة يف اجلدول أو بطاقة املالحظة. 

الفقرات اليت ُتترجم إىل جداول أو  الكلمات واجلمل و  يكتب (2
 بطاقات مالحظات

واقعة الرجال الكلمات واجلمل والفقرات املتعلقة ب يكتب (3
جملتمع مصر يف رواية “يف وادي   والنساء يف احلياة االجتماعية

للوسيان غولدمان  اهلموم” على أساس نظرية بنيوية جنيتيكية  
 على بطاقة مالحظة أو طاولة. 

 
 حتقيق البيانات طريقة  -4

على ليحصل الباجث  حتقيق البيانات حيتاج الباحث أيضا أىل مث 
صحة البيانات. يف هذه احلالة  استخدم الباحث طريقة  

. ُيفهم التثليث على أنه طريقة من أجل العثور على   (Triangulasi(التثليث
صالحية البيانات اليت تتم من خالل استخدام أشياء أخرى )البيانات(.  

 (.178  2011ولونج  )م
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اليت استخدمها الباحث يف    (Triangulasi(كانت طريقة التثليث
مع زميله    ومثابر الباحثنفسه  تمرين مثابر الباحثبهي  ا البحثهذ

. ويف الوقت نفسه  اخلطوات اليت ميكن اختاذها املتخصصات   ومناقشة مع
 هي:

واقعة الرجال  ة باخترب صحة القراءة والترمجة ومذكرة البيانات املتعلق (2
جملتمع مصر بناًء على نظرية بنيوية   والنساء يف احلياة االجتماعية

لوسيان غولدمان من مصادر البيانات من قبل الباحث  لجنيتيكية  
 .نفسه

سويا  ليلى سلمى هانوم   ثحتقق البيانات مع الزمالء. وهي م (3
طالب اللغة العربية  الباحث حل  ومجيعهم من زمالءصا س ووبدر

كلية العلوم اإلنسانية  جامعة موالنا     2015وآداهبا ختصص يف عام  
 اإلسالمية مالك إبراهيم ماالنج. 

. يف هذه احلالة  اختار  ياالجتماعيف علم األدب    املتخصصناقش مع   (4
 ي جتماعاالعلم األدب    ومعلم  الباحث الدكتور عبد الباسط  حماضر

 ق.ماالن احلكوميةلك إبراهيم اإلسالمية يف نطاق جامعة موالنا ما
 

 طريقة  حتليل البيانات  -6
يف هذه الدراسة باستخدام   يقوم هبا الباحث حتليل البيانات اليت 

حتليل البيانات وفقا ملايلز وهوبرمان. يقترح   طريقةالتحليل الوصفي مع 
مايلز وهوبرمان أن األنشطة يف حتليل البيانات النوعية يتم تنفيذها بشكل  
تفاعلي  وجتري بشكل مستمر حىت يكتمل  حبيث يتم تشبع البيانات  

 (.133ص    2018 )سوجيونوا 
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يتم حتليل البيانات يف هذه احلالة على أربع مراحل  وهي: مجع 
عرض   (data reduction(تقليل البيانات   (data collectionالبيانات )
 وهي:  (conclusion drawing(استخالص النتائج     (data display(البيانات  

 مجع البيانات  (1

مجع البيانات يعين مجع البيانات النوعية حبيث يتم مجع  
ة أيام أو  الكثري من البيانات مث حتليلها. ميكن أن يتم مجع البيانات لعد

حىت أشهر. يف املرحلة األولية  يستكشف الباحث بشكل عام الوضع  
املوضوع قيد الدراسة حىت حيصل الباحث على بيانات كبرية   /

 (134ص   2018ومتنوعة للغاية )سوجيونو  
 يف هذه الدراسة  العديد من اخلطوات اليت ميكن اختاذها

 هي:
 مجع البيانات وفقا لطريقة مجع البيانات.  -1
أعد التحقق من البيانات اليت مت احلصول عليها وفًقا لطريقة مجع  -2

 البيانات 
 البيانات  تصنيف  (2

احلد من البيانات يعين تلخيص واختيار األشياء املهمة والبحث  
   2018   عن السمات واألمناط وإزالة األشياء غري الضرورية )سوجيونو

القيام هبا لتقليل  الباحث(. تتضمن بعض الطريقة اليت ميكن 134ص 
 البيانات: 

واقعة الرجال والنساء يف احلياة  يستند تصنيف البيانات املتعلقة ب -1
  وادي اهلموم جملتمع مصر يف رواية حممد لطفى مجعة يف  االجتماعية

 جدول.إىل نظرية بنيوية جنيتيكية لوسيان غولدمان يف شكل  
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واقعة الرجال والنساء يف احلياة  يعتمد اختيار البيانات املهمة املتعلقة ب -2
وادي جملتمع مصر يف رواية حممد لطفي مجعة يف  االجتماعية

 على نظرية بنيوية جنيتيكية لوسيان غولدمان يف شكل جدول. اهلموم
البيانات غري الضرورية من البيانات اليت مت تصنيفها وحتديدها    خترج -3

 صلها عن اجلدول والكتابة يف جدول جديد. بف
البيانات اليت مت تصنيفها وحتديدها مسبًقا حىت   تثبيتمبراجعة أو    امق -4

تكون البيانات اليت مت احلصول عليها يف مرحلة التخفيض هذه 
مناسبة حًقا ويف شكل بيانات نظيفة جاهزة للتقدمي يف املرحلة  

 التالية. 
 عرض البيانات  (3

بعد احلصول على بيانات نظيفة  فإن الدورة التالية هي تقدمي 
البيانات يف شكل أوصاف موجزة وخمططات بني  البيانات. يتم عرض

الفئات وخمططات انسيابية وما شابه. يشري مايلز وهوبرمان إىل أن 
النص السردي األكثر استخداًما يف تقدمي البيانات يف البحوث النوعية  

 (.137ص   2018)سوجيونو 
 هبا: القيام الباحثيف تقدمي البيانات  تشمل عدة طرق ميكن 

  ت اجملّمعة واملختارة واملختزلة يف وصف موجز وفًقا صف البيانا -1
“يف وادي اهلموم” وفًقا لنظرية   ةالرجال والنساء يف رواي واقعةل

 بنيوية اللطيف من لوسيان غولدمان.
سرد البيانات اليت مت مجعها واختيارها وخفضها يف شكل مجل أو  -2

  ة واقعة الرجال والنساء يف احلياة االجتماعينصوص سردية تصف 
جملتمع مصر يف روايات “يف وادي اهلموم” وفًقا لنظرية بنيوية  

 جنيتيكية للوسيان غولدمان. 
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 االستخالص  (4
البيانات اليت مت احلصول عليها  مث مت تصنيفها  والبحث عن 
املوضوعات واملواضيع الفرعية  مث استخالص النتائج. االستنتاجات  

غيري املعىن مع مالحظة ما إذا األولية املقدمة مؤقتة  وال يزال من املمكن ت
كان هناك أدلة قوية تدعم املرحلة التالية من مجع البيانات أم ال  حبيث  

ص    2018  ميكن حساب االستنتاجات ومصداقيتها )سوجيونو
141.) 

 :اتباعها الباحثيف استخالص النتائج  تشمل عدة طرق ميكن 
التصنيفات اليت احبث عن خيوط محراء أو احبث عن عالقات من   -1

 مت احلصول عليها يف املرحلة السابقة. 
تلخيص البيانات اليت مت تصنيفها من خالل تقدمي استنتاجات   -2

  واقعة الرجال والنساء يف احلياة االجتماعية أولية أو مؤقتة حول 
جملتمع مصر يف رواية “يف وادي اهلموم” على أساس بنيوية  

 جنيتيكية من نظرية لوسيان غولدمان. 
واقعة الرجال والنساء يف  تخالص استنتاجات هنائية حول اس -3

جملتمع مصر يف رواية “يف وادي اهلموم” على   احلياة االجتماعية 
 . أساس النظرية بنيوية جنيتيكية  لوسيان غولدمان
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 الثان    الباب 
 طار النظري إل ا 

 تعريف الرواية  - أ
وهلا عدة   ،رّيا ورواية  فهو راو  –يروي  –الرواية لغة مشتق من روي 

(.  2005، 384املعاين وهي: استقي، سقا، واحلديث )إبراهيم أنيس ،ص 
وجرت تعريف الرواية اصطالحا على أهنا سرد نثري خيايل طويل عادة، وجتتمع 

واقت واحد مع اختالفها يف االمهية النسبية باختالف نوع  فيه عدة عناصر يف 
 (.1983، 183الرواية )وهبه ومهندس، ص 

" يف اللغة اإلجنليزية واإلندونيسة لفظ الرواية يف novelكان يتساوي "
العربية حبيث ترمجتها فلم يكن تعريف الرواية تعريفا مشتمال عند العرب وإمنا 

عاريف املقاربة يف املعىن مثال عند عبد الغين املصري جربوا ليعرف الرواية بعدة الت
الذي يعرف الرواية باجتتهات كتابتها، وهي قصة طويلة يعاجل فيها الكاتب 
موقفه من الكون واإلنسانية واحلياة وذلك من خالل معاجلته ملواقف شخصيات 
القصة من الزمن والقدر وتفاعل الشخصيات مع البينة، ضمن حبكة يبدو فيها 

 (. 2002، 171تسلسل األحداث منطقيا ومقنعا ) املصري والربازي، ص 
وتسمى أيضا الرواية القصة الطويلة وهي حتكي شخصية من الشخصيات 
أو حادثة من احلوادث االجتماعية تقوم على احلوار والتشويق واالحداث وما 

على (. ويطلق هذا التعريف من تقسيم القصة  2009،  145إىل ذلك ) مسعد،  
تقسيمني ومها القصة القصرية والقصة الطويلة. وأما القصة يف األدب العريب هي 
جنس من النثر والنثر قسم من القسمني االثنني لألدب العريب حبيث موضوعه 
أنشائيا ووصفيا وينقسم أيضا األدب اإلنشائي على القسمني ومها شعر ونثر 

 (.2011، 40-37)مزكي، 
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أن الرواية جنس من أعمال األدبية يف األدب ومن ذلك التعريف عرفنا 
العريب بشكل نثر وهي حتكي شخصية من الشخصيات أو حادثة من احلوادث 

 االجتماعية تقوم على احلوار والتشويق واالحداث وما إىل ذلك.
 

 عناصر الرواية  - ب 
الرواية عدة عناصر يف وقت واحد مع اختالفها يف االمهية   جتتمع يف

(. وميكن أن  1983، 183وع الرواية )وهبه ومهندس، ص النسبية باختالف ن
) عناصر القصة القصرية كما يايل ،وتعقيدا من،عناصر الرواية أكثر تفصيال

Nurgiantoro 2012، 12، ص: ) 
 احلبكة  -1

احدة فقط ومن سلسلة  ن احدة عموما، تتكوو يهية واالر حبكة 
يبدأ تسلسل األحداث  نكن أمن األحداث اليت تلت حىت تنتهي القصة. مي

  ليس منومن الصراعات اليت زادت،  مثال، على سبيل نمكا يمن أ
اإلعدادات. حىت لو  إدخال األحراف أو يبدأ من مرحلة  نأ،يروالضر

 . متهيدهاال يتم ، عادة ماو، لألحرف واخللفية،مقدمات  هناككانت 
ح متنبطول القصة اليت ،التعلقم ، بسبب عدى ية من ناحية أخرواالر

مؤامرة    وهيحدة،  واعلى أكثر من حبكة  م  بشكل عا  حتتوية للمؤلف،  حري
الرئيسي على الصراع حتتوي املخطط حبكة فرعية. واحدة ورئيسية 
ن  العمل، بينما يكو  خالل  هااليت يتم سرد،شكلةاملالذم يقع يف لب  ،الرئيسي
تكثف  وتزيد و ومإضافية تد،الفرعي يف شكل ظهور تعارضات  املخطط

 .هتاوإىل ذر  ولللوص،الصراع الرئيسي
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 املوضوع  -2
و موضوع رئيسي  وهاحد، وأكثر من موضوع  ايةويف الرم تقد

الرئيسية  ،املؤامرة جودو ذا يتماشى مع هموضوعات إضافية. واحد و
كالصراعات ،احداواليت تظهر صراعا رئيسيا و  هالفرعية أعال واحلبكة 

ياة كلها احلتلفة من خمتكشف عن مشاكل  نكن أالداعمة. يف موضوع مي
 اية. ويف الر ؤلفامل اليت سيتم نقلها 

مع عناصر  ،مدمج  هلكن واية،  والر  ىنبوضوح إىل مع،ؤلف امل  ريال يش  
باختصار  يرين وو وكسبر ولا. يقريهاية اليت جيب على القارئ تفستوالر

القصة. تظل   ىنمع وي أساس أ ه واضيع امل  نإ  ولالذم تق،هالشيء نفس 
ري تأثلتحقيق ال،الرئيسي وضوعامل ترتبط باومستدامة ،اإلضافية  وضوعات ال

 (.1980، 688، ص  Tariganاملتماسك ) 
 األشخاص -3

 لذاوهي اليت تتشكل بتفاعلها مالمح الرواية وتتكون هبا األحداث 
  املناسبة   الشخصية  جيعل  حبيث  حبكمة   روايته  شخوص   ينتقي  أن  الروائي  فعلى

 . املناسب املكان يف
ة ريالقصص القصو،ايات ويف الر شاركةامل عدد شخصيات القصة 

ضع الشخصية الرئيسية. عادة ما يتم عرض  و   هلا،خاصة تلك اليتود،  واحملد
فيما يتعلق  ،املثالبشكل كمل، على سبيل ،ديدةاجلشخصيات القصة 

 .وك وغريهااالجتماعية كالسل  روفظوال  يةاملاد  صائصخلبا
  اضوح و صورة أكثر  دمي على تق ن قادراكو كل ذلك بالطبع سي

  ن و السبب بأهذا وهشخصيات القصة. ،ملموسة عن حالةو
جاب. إضافة إىل ذلك،  إلع أكثر إثارة ل،ن تكو نكن أمتاية ولرا،شخصيات 
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 كذلك جوانب أفكار كمشاعروتفحص شخصيات شخصيا نفسيا  هفإن
 (.2011، 96، ص Endraswaraاملؤلف عند إنشاء األعمال األدبية )

 اخللفية -4
  وهناك   من الناحية الكمية،.ةريالقصة القصواية  ونظر تصوير قصة الر

بالتفصيل  لفيةخايات حالة وبارزة. يدكن أف تصف الرفات اختال
القصة فإن  ا. ومع ذلك،ضوحوو ر حتديداتوفر صورة أكث.ميكن أن.حبيث

رية. لن يسقط يف  وفقط بعض التفاصيل اليت تعترب ضر.تصف وف يدة ساجل
 .التوتر يف القصة ىيقلل من مستوو.للامللوحة مطولة يشعر ب

 اللغة -5
:  شكلني  وتأخذ  احلدث   عن  للتعبري  الروائي  يتبعها  اليت  الوسيلة  وهي

  لسانه  على  للقارئ  الروائي  يوصله.الذي  الكالم  هو   فالسرد.  واحلوار  السرد
 يستعني فقد، للمقام مناسبا جيده ما الكاتب فيه ويستخدم
أو املقالة   اإلذاعي اخلرب أو .التجاري اإلعالن أو  التقرير  أو .الرسالة.بأسلوب 
ئع  طبا إىل العام السرد وينشق الوصف  على السردي األسلوب  ويعتمد

  طابع  ذا وسردا ، املرهفة املشاعر تزينه  عاطفي طابع ذا فسرداخمتلفة. 
  احلدث طبيعة  التحديد ومرجع املقهورة الثورية  املشاعر يجه.انتفاضي

 (.2010، 22)حجازي، ص  والكاتب والشخصيات 
 الرسالة -6

املعىن و هللقارئ،  هيف نقل  ؤلفاملو الشيء الذم يرغب ه املعنوي
  العامة قالقصة. يف األخال واملعىن املقترحة من خاللالوارد يف العمل، 

القيم  وااللتزامات  و  واقفوامل  الردت عن األفعوسيئة  رئيعلى فكرة  .حتتوي
 قية. األخال
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  ؤلف املجهة نظر و.على ألدبيةا اليف األعم عنويات املعادة ما 
 ولذلك سيقوقيقة،  احلقيم  ننظره بشأ.هات جوو ،املعىن للشخص
ميكن أخذها أو تفسريها   طبيعة عملية.اأيض هناك للقارئ.  ؤلف امل 

 . مع القارئ املعنويةالقصص  لخالمن 
 

 مفهوم الواقعة  - ج
وهو واقع. ومن مرادفها  –وقوعا  –يقع  –اشتق لفظ الواقعة من وقع 

 حقيقية وقيل: واقع احلال أي الوضع احلقيقي )املعجم املعاين االليكتروين(. 
واملرادف من لفظ الواقعة هي احلقييقة وأما املراد هنا ليس إال الواقعة 
اإلجتماعية أي احلقيقة االجتماعية يف علم االجتماعية. جاء تعريف الواقعة 

سونارتو أن الواقعة االجتماعية أي احلقيقة االجتماعية هي طريقة االجتماعية عند  
يف التعامل أو يف سلوك االنسانية فصيحا كان أم ركيدا، الذي جيرب على األفراد 

 (.2004، 6، ص sunartoمن حيث خارجهم )
الرجال والنساء هي حقيقة اإلنسانية املوجودة يف احلياة   ة معاملةواقع

احلقائق اإلنسانية كلها نتائج لألنشطة أو السلوك البشري، االجتماعية واألدب.  
لفظيا كان أم جسديا الذي يسعى العلم إىل تفهمها. هذه احلقيقة اإلنسانية ميكن 
أن تظهر يف أنواع خمتلفة من األنشطة االجتماعية البشرية. مثاال: الدينية، األنشطة  

 املشاركة رة االجتماعية، السياسية، النضال من أجل السلطة، االقتصادية، الثو
 .،املشاورة بني اجملتحع، اجلرمية وما إىل ذلك 

وعلى ذلك يشمل يف الواقعة االجتماعية تعامل الرجال والنساء إذ أهنما  
جزء من اجملتمع والطريقة السلوكية االجتماعية كان جيربمها من خالل بيئتهما 

 خارجيا. 
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 لوسيان  غولدمان   البنيوية جنيتيكية حملة   - د
 هي واحدة من النظرية األدبية يف نطاق علم جنيتيكية   علم البنيوية 

 تصور وضعت من قبل عامل االجتماعالبنيوية جنيتيكية  اجتماع األدب. نظرية
 1913من يوليو  20بتاريخ   يف فرنسا  غولدمان. ولد  الفرنسي لوسيان غولدمان

 (.2013، 173، ص sehandy) 1970 أكتوبر   8  وتويف يف
 فإن بعض اخلرباء قد حتاولجنيتيكية   لتعريف نظرية غولدمان عن  البنيوية 

 فك تعاريفها مع ما يقرب من نفس التعريف. وفيما يلي بعض التعاريف البنيوية 
 .جنيتيكية

 هي نوع واحدالبنيوية جنيتيكية ( أن2013، 124)ص  ويامتي ووفق
 ص )ويامتي، يف وئام ب  من علم اجتماع األدب الذي يفهم األدب من أصوهلا

 حتليلالبنيوية جنيتيكية  على أن(. ينص سيهاندي مع ويامتي 2014، 174
.  األعمال األدبية جنبا إىل جنب مع بيئة اجملتمع حيث أصول األعمال األدبية 

 وراثية األدب البنيوية  (.2012، 102، كورنيوان )   ويف الوقت نفسه وفقا
 اليت ال تزال على الثقافيةاميكي ألنه هو نتاج التاريخ و الدينية الصدد كهيكل

 على أنه مزيج (  2012،  159)ص   ينص فاروق    مر الزمن. وعالوة على  ذلك 
األعمالية األدبية  البنيوية جنيتيكية  فهمت للماركسية اليت البنيوية جنيتيكية   من

 . بني الطبقات االجتماعية جدليا  منتجا  هيكاال   كما البنيوية
 جنيتيكية   التعريف ميكننا أن نستنتج أن البنيوية نظرية األدبيةذلك    منو

 يف علم االجتماع من األدب أن حيلل نطاق األدب مع اجملتمع يعتربه أصل أو 
 .ليت جدلية حيوي ومستمرا الثقافيةأصول األعمال األدبية أو كمنتج التاريخ و
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 جنيتيكية   البنيوية يف    املفاهيم األساسية  - ه 
 تقوم نظريته على وجهات نظرالبنيوية جنيتيكية  يف األساس فإن مفهوم

 البنيوية واملاركسية. البنيوية هو سوء الفهم إىل االعتقاد بأن كل شيء موجود 
 يف هذا العامل لديها بنية. ويف الوقت نفسه األيديولوجية املاركسية هي املاركسية
 هي فكرة أو عقيدة يف جمال العلوم االجتماعية  والسياسة واالقتصاد صاغه كارل

 (.2015، 25، ص أنور)  ماركس
 تتأثر تيارين الرئيسية. تيارات رئيسيةالبنيوية جنيتيكية   خالل تطورها

 ( املاركسية.2( البنيوية و 1: مها
  جنيتيكية  تنمية البنيوية يف تأثري بنيوية  -1

 تقوم نظريته على بنيوية و البنيوية جنيتيكية  وقد مت اإلشارة إىل أن 
  هو سوء الفهم إىل االعتقاد بأن كل شيء موجود يف هذا العامل لديها

 وهذا هو شيء ميكن أن يقال أن يكون هلا هيكل إال إذا كان يشكل بنيوية.
 .(2012، 156،  فاروق)  ككل متماسك 

 يتم تعريف السالمة اهليكلية البنيوية ال عدد من األجزاء املنفصلة
 بني جزء وآخر.  وهكذا فإن العالقة بني األجزاء داخل هيكل ليست الكمية
 ولكن النوعية. العالقات النوعية اليت حتدد وظيفة اهليكل حيث إذا كان 
   جزء واحد مفقود مث ال يتم تقليل هيكل فقط حىت تكون مكسورة متاما

 (.2012، 156، فاروق)
 البنيوية أن األدب ميكن أن يفهم ويفسر على أساس نظام تعتقد

  فاروق)   األدبية نفسها اليت تشكل نوعا من قواعد إلنشاء األعمال األدبية 
 يعتقد البنيوية أن النظام األديب هو احلكم الذايت مبعىن (.2012،  156 ص

 التحليل البنيوية يركز على هيكل من العناصر اجلوهرية لألدب بغض النظر
 (.2014، 75، ص Rokhmansyah)  عن العناصر األدبية خارج
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 ووفقا .جنيتيكية غولدمان   مفهوم اهليكل مث خلف الزناد البنيوية 
 جيب أن يتم تكريره معىن هيكل يف طائفة أوسع. مبعىن من غولدمانل

 املعان كل أعراض له معىن خاص به إذا أنه يرتبط مع بنية أوسع حبيث بني
 ألهنا  ليست راضية الواقعة داخل هيكل ميكن احلفاظ على جممل اهليكل. يف

 ) واجملتمع  عن مفهوم البنيوية مييل إىل جتاهل العناصر خارجي )الكاتب 
، 122، ص  اتنا)ر ينتقد بشدة وجهات نظر البنيوية  غولدمان بدأت 
2015.)  

 األعمال األدبية إىل أن جنيتيكية   االنتباه إىل  األصل غولدمان  دمج
 مقدم البالغ واجلمهور يف نظريته اليت أصبحت فيما بعد مسة واحدة من

  أن يقال ميكن     هذه احلالة(. ويف2013،  124ص،  وياتمي)  البنيوية جنيتيكية 
،  75، ص Rokhmansyahأن بنيوية غولدمان يبدو لريفض البنيوية النقية )

2014.) 
 جنيتيكية  البنيوية  يف تطور تأثري املاركسية  -2

 ومن املفهوم جنيتيكية  يف تطورها كما أثرت املاركسية والبنيوية و
 املاركسية صاغه.  املاركسية يف جمال العلوم االجتماعية والسياسة واالقتصاد

 إجنلز جنحت Federick كارل ماركس. كارل ماركس جنبا إىل جنب مع
 يف تطوير النظرية االجتماعية لألدب وحىت ماركس وإجنلز إىل ظاهرة اليت

،  25، ص أنور ) هي مؤثرة جدا يف تطور األدب النظرية االجتماعية
2015). 

 هو مفهوم الطبقةالبنيوية جنيتيكية مفهوم املاركسية اليت تؤثر
 أن األدب هو نظامالبنيوية جنيتيكية  االجتماعية. كما املاركسية ونعتقد

 الفكري الذي ال ميكن فصلها عن الصراع على السلطة االجتماعية داخل
 اجملتمع يف صراع على السلطة على املوارد واالقتصاد. القوى االجتماعية 
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 اليت حتارب بعضها البعض لتشكيل جمموعة على السلطات وسائل
 اجلماعات اإلنتاج والعمل. مث ويشار إىل هذه اجلماعات على أهنا الطبقة
 االجتماعية. وهكذا فإن العالقة بني الفئات االجتماعية هي عالقة هيمنة 

، ص  فاروق)   بني جمموعة واحدة ضد آخر من أجل إشباع احلاجات  املادية 
158 ،2012.) 

 وفيما يتعلق الطبقة االجتماعية واملؤلفني وكذلك جزء من اجملتمع
 متثل أيضا الطبقات االجتماعية لكل منهما. لذا هيكلة الشكل األديب من

 واقعةال التفاعل والكتاب جدلية مع اجملتمع. يف هذه احلالة مث هناك مفهوم
 (.2012، 103، ص.   كورنيوان )  املوضوع اجلماعي  اإلنسان

 
 جنيتيكية    نظرية  البنيوية  - و 

 من هذه املفاهيم األساسية ومها البنيوية واملاركسية ولدت املفاهيم اليت
 أما بالنسبة للمفهوم أو نظرية البنيوية وراثية يتم تضمينها .جنيتيكية  متيز البنيوية 

النظرة  (3 ، مراعاة اجلماعي ( 2 ،حقيقة اإلنسانية( 1 . وهي: يف بعض املفاهيم
 الديالكتيك: بكل جزء من التفسري والفهم(  5،  هيكل األعمال األدبية(  4العاملية،

 (.2013، 125ويامتي، ص )
 اإلنسانية واقعةال -1

 .النظرية النموذجية اليت األول هو حقيقة اإلنسانيةالبنيوية جنيتيكية
،  105، ص. كورنيوان )  واألدب هو نتاج واقع اإلنسانية  غولدمانووفقا ل
2012.) 

 إنسانية حقيقة كل هذا نتيجة للنشاط البشري أو السلوك سواء 
،  57ص ،فاروق)  اللفظية أو اجلسدية اليت حتاول أن تفهم العلم

 : على النحو التايل  غولدمان أعرب (.2014
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 واضاف "اننا سوف تنظر قريبا طبيعة هذا املوضوع ولكن من
 الواضح أن احلقائق اإلنسان هي نتيجة للسلوك البشري وميكن

degined (. 1980، 40ص ، غولدمان)  "بدقة متناهية 
 حقيقة اإلنسانية ميكن أن يظهر يف جمموعة واسعة من األنشطة
 االجتماعية واإلنسانية. على سبيل املثال طقوس العبادة أو األنشطة السياسية 

 الصراع على السلطة والثورة  االقتصادية واالجتماعية والتعاون املتبادل الدينية 
 ومدا اجتماع واجلرمية أو اجلرائم وهلم جرا. على الرغم من حقيقة البشرية
 ميكن أن تظهر يف أشكال خمتلفة من النشاط ميكن أن تكون أساسا تنقسم

،   57، ص.فاروق)  إىل نوعني ومها احلقائق الفردية واحلقائق االجتماعية
2010.) 

 احلقائق االجتماعية هي احلقائق اإلنسانية هلا دور يف التاريخ واحلياة
 االجتماعية للمجتمع يف حني أن الوقائع الفردية فردية شهوان واألحالم حىت

 (.2012، 105، ص كورنيوان )  ال تؤثر على حياة الناس
 يف فهم األدب كحقيقة اإلنسانية جيب أن يكون املميز من حقيقة

 الطبيعي يفهم فقط مدى اهليكل مث جيب أن يفهم اقعةوال الطبيعي. إذا كان 
البنيوية   حقيقة اإلنسانية حىت مستوى القصد أو املعىن. لذلك يف هذه احلالة 

،  فاروق)   متيز بني األدب كحقيقة طبيعية واألدب كحقيقة  اإلنسانية جنيتيكية
 (.2014، 160ص 

 كمنتج من احلقائق االجتماعية هو اهليكل غولدمان ووفقا لألدب 
 الذي له معىن معني وذلك لفهم األدب كحقيقة إنسانية جيب النظر يف بنية
 ومعىن. وهذا هو من خالل الشعور مجيع العناصر اليت تبين األدب وهذا يعين

 (.2012، 105، ص  كورنيوان بتحقيقها )  أن هناك أهداف املراد
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 أن الغرض من معىن احلقائق غولدمان  عالوة على ذلك ويوضح 
 ة أو فردية للشروط اليت توجداملوضوع اجلماعي اإلنسانية اليت تنمو ردا على

 داخل وحول ذلك. حياول هذا املوضوع لتغيري الوضع والظروف لتتناسب 
 مع تطلعات ورغبات. وبعبارة أخرى فإن احلقائق اإلنسانية هي نتاج جهد 

،  فار وق)   بشري لتحقيق توازن أفضل من الظروف احمليطة الوسط  االجتماعي
 (.2014، 58ص 

 : التايل على النحون غولدما أعرب   
   حتول رجل العامل من حوله من أجل حتقيق توازن أفضل بني  نفسه

 (. 1980، 40، ص غولدمان)  كمادة والعامل
 يوفر وسيلة لالقتراض نظرية بياجيه يف غولدمان لتحقيق هذا التوازن

(.  2014، 58، ص. فاروق)  علم النفس ومها االستيعاب واإلقامة
 االستيعاب تعديل البيئة اخلارجية يف خمطط العقل البشري يف حني أن السكن 

،  160، ص   فاروق)  هو خمطط تعديل العقل البشري مع البيئة احمليطة هبا
2012.) 

 وبعبارة أخرى االستيعاب تتعلق الرجل الذي يريد أن يسعى دائما
 الستيعاب حميطه مع أفكاره وخطط األعمال ولكن من ناحية أخرى فإن
 ليست دائما ناجحة مما اضطر الفرد لتنفيذ  schematization هذه اجلهود
 عملية من اإلقامة. اإلقامة يعين قبول عجز الرجل لتلبية تطلعات ورغبات 

 ، كورنيوان) واقعةال شروط وأوضاع البيئة. باختصار وقال انه اضطر لقبول
 (.2012، 106 ص

  املوضوع اجلماعي -2
املوضوع   نظرية منوذجية ان كل من هم حول نيوية جنيتيكيةالب
  أو Transindividual.اجلماعي
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 حقيقة اإلنسانية كما سبق ذكره ليس النشاط االجتماعي الذي 
 نتيجة أو مثرة التفاعل االجتماعي بني فرد إىل فرد آخرلكن  قدمت نفسها

 اجلماعي بني جمموعة واحدة  إىل جمموعة أخرى  املوضوع من شأنه مث تشكيل
 اليت شكلت يف وقت الحق وقائع اإلنسانية. وهكذا حسب املؤلف أو 
 املؤلفني خللق األعمال األدبية على الرغم من أعجب بشكل فردي صحيح
 أنه خلق هو نتاج هذا املوضوع اجلماعي. والسبب هو ألن األعمال األدبية 
 اليت مت إنشاؤها دائما تظهر عالقة العالئقية نفسه مع الناس الذين مث ميكن 

 هذا (.2010،  106، ص.  أن تؤثر على نظام احلياة االجتماعية )كورنيوان
 . هو املكان الذي يفهم أن العمل األديب هو نتاج هذا املوضوع اجلماعي

 ليس املوضوع اجلماعي أن غولدمان وعالوة على ذلك ويوضح
 .جمموعة من األفراد الذين يقفون وحدها بل هي وحدة واجلماعية معينة 
 العالقات الوحدة اليت مت إنشاؤها من جمموعة من األفراد اليت تشكل بنية 
 ذات مغزى. يف هذا املعىن وهذا يعين أن اهليكل ال ميكن فهمها إال من قبل

 : على النحو التايل   غولدمان ويقول  العلم فقط عندما موصول اجلماعية
 حقيقة اآلن ثبت أن مجيع اإلجراءات التارخيية من الصيد والزراعة"
 إلنشاء اجلمايل والثقايف ال ميكن إال أن تدرس علميا ال ميكن
 فهمها إال والعالقات جعلت عندما كانت تتعلق موضوعات 

 (.1980، 41ن، ص  غولدما") اجلماعية
 موضوع يشار إليها جمتمعة أيضا إىل موضوع العابرة للفرد. وهذا
 هو جمموعة من املوضوعات الفردية اليت تتجاوز نفسها وتشكيل اجلماعية 

كورنيوان، ص   الوحدة اليت ختلق حقيقة اجتماعية كما حدث يف التاريخ 
106 ،2012.) 
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 ميكن موضوع اجلماعي أن تكون ممثلة من قبل املؤلف أو مؤلفي 
 املصنفات األدبية. ألنه واملؤلف احلقيقي أو مؤلفي املصنفات األدبية هو
 موضوع الفردية قادرة على جتاوز أنفسهم وقبض على رؤية الفئات 
 االجتماعية يف اجملتمع. مؤلف أو مؤلفي املصنفات األدبية هو موضوع األفراد
 القادرين على تزج نفسها تصبح جزءا من اجملتمع األنشطة االجتماعية

 يف هذه احلالة(. 2012، 107، ص كورنيوان )   معا الثقافيةوالسياسة و
،  ص  ويامتي)  اعترب املؤلفون عضوا يف جمموعة اجتماعية معينة يف اجملتمع

126 ،2013.) 
 شكال ملموسا موضوع موضوع اجلماعي أو الفردي غولدمان    حيدد

 عرب كمجموعة أو الطبقة االجتماعية كما هو احلال يف وجهة النظر
 املاركسية. وذلك ألن الطبقة االجتماعية اليت ثبت بالفعل يف التاريخ وجهات 
 نظر أو أفكار من فاروق كامل وشامل أن بعد ذلك أثرت يف تطور التاريخ
 البشري كما يتضح من تغيري حياة الناس بدائية الطائفي إىل اإلقطاعية

 (.2010، 64-63ص. )فاروق،    الرأمسالية مث االشتراكية
 أيضا أن الفئات االجتماعية يف اجملتمع هو جمتمع غولدمان   وأوضح

 أن كل عضو لديهم أفكار مماثلة واألفكار والتطلعات اليت مييزها عن غريها
 أفكار املعادلة(.2013،  126 )ويامتمي، ص.   ) من أعضاء جمموعة اجتماعية

 واألفكار والتطلعات اليت مييزها عن غريها من الفئات االجتماعية ويشار إىل
،  66)فاروق، ص  نظرة عاملية  / vision du monde)مل )إطاللة على العا

2012.) 
 العاملية للمؤلف   النظرة -3

 نظرية منوذجية هو أبعد وجهة نظر العامل )رؤية دوالبنيوية جنيتيكية
 هي رؤية دو موند / نظرة غولدمانموند أو النظرة اىل العامل). ووفقا ل
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 عاملية أو رأي يف العامل هو أمر شاملة )عموما) يف شكل أفكار أو األفكار 
 والتطلعات والرغبات حىت املشاعر اليت تربط وتوحد األفراد مع أعضاء يف

 مع الفئات االجتماعية األخرى اليتتعارض  مجاعة اجتماعية معينة وكذلك 
، ص  كورنيوان )  أصبحت نوعا من مسة أو متييز بني فئة اجتماعية كاملة

110 ،2013 .) 
 املوضوع اجلماعي. برز هذا املوضوعرؤية للعامل أن يسمى متكن 

 اجلماعي وتطويرها نتيجة لبعض الوضع االجتماعي االقتصادي من خالل 
 موضوعات اجلماعية الذين لديهم اليت واجهتها. على الرغم من أن يشار إىل 

 اجلماعي ال ميكن جلميع األفراد يف اجملتمع فهم املوضوع رؤية للعامل على أهنا
 أو يدركون ذلك. لذلك يف هذه احلالة املؤلف هو موضوع الفردي أو 
 قادرة على جتاوز نفسه وقادر على التقاط وجهة  transindividual مواضيع

 أو احلقائق االجتماعية اليت توجد يف احلياة االجتماعية الواقعة نظر عامل متعدد
 (.2013، 128، ص ويامتي) للمجتمع

 على الرغم من أن يعترب وجهة نظر العامل كما تشكل اخلرسانة فكرة 
 توحيد احلقائق اإلنسانية أو الوقائع االجتماعية والطبقة االجتماعية اجلماعية 
 وعرض العامل ليس حقيقة التجريبية اليت لديها جود هدف يف احلياة. رؤية 

)كورنيوان،    للعامل هو فكرة جمردة أن جيد شكال ملموسا يف األدب والفلسفة
 .(2013، 110ص 

 عامل ومهي منيبين   عرض األيديولوجي يف العامل هو نظام ميكن أن
 األعمال املفاهيمية من األدب أو الفلسفة اليت ميكن التعبري عنه. وبالنظر إىل 

 هو مث جيب أن يفهم أن عالقة األدب يف البناء االجتماعيالبنيوية جنيتيكية
 ليست عالقة احملاكاة أو االتصال املباشر. هيكل العالقة بني األدب يف البنية
 االجتماعية غري مباشر. العمل األديب ال يعكس واقع الصراع الطبقي وإمنا 
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 تعرب عن وجهة نظر العامل هيكلها مثلي إىل اهليكل االجتماعي واالقتصادي
 (.2014، 162، ص فاروق) لألصل

 يف هذه احلالة مفهوم النظرة إىل العامل اليت تتفاعل مباشرة مع اجلمهور 
 وبعبارة أخرى نظرة العامل للصلة بني هيكل األعمال األدبية مع واقع البنية 

 (.2010، 65، ص  فاروق )   االجتماعية
 اهليكلة األدبية  -4

 لديها مفهوم خمتلف للبنية األعمال األدبية مع اهلياكلالبنيوية جنيتيكية
 والبنية غولدمان املعروفة العمل األديب بشكل عام. وفقا هليكل األديب

 وهذا (.2010، 64، ص. فاروق)  االجتماعية للمجتمع لديها عالقات 
،  كورنيوا)) يعين أن بنية األدب يف البناء االجتماعي هو متماسك ومترابط

 (.2012، 112ص 
 هو تعبري املؤلف من عامل ومهي الذي غولدمان ووفقا لألدب 

.  ص  ،كورنيوان)   توسطت فيه العالقات بني الشخصيات مع كائنات  ومهية
 وهكذا فإن مفهوم بنية العمل األديب يف املوضوعية البنيوية .(.  2013،  112

 اجليين كمركز لالهتمام هي العالقة بني األحرف ذات طابع واحلروف مع
 (.2013، 129ي، ص ويامت ) الكائنات من حوله 

 بنية األعمال األدبية اليت هي مثلي متييز معىن يتناقض مع فهمت
 الرأي العام أن األدب هو انعكاس أو مرآة للمجتمع. عندما ينص مفهوم
 التفكري بأن بناء عامل ومهي يف األدب أنه مطابق أو مشابه للمبان يف العامل

 (.2010، 64)فاروق، ص.  ال أعتقد ذلك  البنيوية جنيتيكية  احلقيقي مث
 البنيوية النظر التشابه اجليين بني عوامل خيالية يف األدب والعامل
 احلقيقية هي التشابه يف بنية وختتلف مرة واحدة فقط يف بشكل كبري. سبيل

 عبارة "علي أكلمثال   .املثال ميكن أن ينظر إليه من مفهوم اللسانيات البنيوية
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 األرز" وختتلف إىل حد كبري مع "ويسكي أنطون" ولكن لديها هيكليا يف 
،  65، ص. املشتركة وهي عالقة هذا املوضوع أصلية وجوه )فاروق 

2010) . 
 وقال إن مفهوم التماثل أو املواءمة اهليكلية بني األعمال األدبية مع
 اهلياكل اجملتمعية ال حيدث على الفور. وينعكس هيكل ممثلة يف األعمال
 األدبية اليت شكلت النظرة من احلقائق االجتماعية أو وقائع اإلنسانية 
 واإلنسانية يف واقع الطبقة االجتماعية )بنية اجملتمع) اليت شكلت النظرة
 وبدوره عرض العامل هذا يرتبط ارتباطا مباشرا بنية اجملتمع. تعين هذه العالقة
  املباشرة اليت النظرة اليت ميلكها الطبقات االجتماعية والطبقة االجتماعية 

 (. 2010، 65، ص فاروق)
 تفسريية  -جزئية و تفهيمية  – دياليكتيك: كلية  -5

 لفهم العالقة بني بنية العمل األديب مع اهلياكل اجملتمعية بوساطة النظرة
 الطريقة اجلدلية غولدمان  اىل العامل من فئة اجتماعية املؤلفني يستخدم

 هذه الطريقة اجلدلية هي طريقة منوذجية  (. 2013، 131، ص ويامتي)
 يف اشارة اىل الطرق الوضعية وجتهيزها مع املراعاة غولدمان وتقدم من قبل

 (.2010، 77ص  ، فاروق)   الواجبة لتماسك اهليكلي
 اثنني من أزواج من املفاهيم لفهم غولدمان  يقدم طريقة جدلية

 األدبية منوذجية. اثنني من أزواج من هذا املفهوم هو مفهومالبنيوية جنيتيكية
 (.2010، 77، ص  فاروق )  "كامل جزء" ومفهوم "فهم التفسري"

 لفهم بنية التماسك شكلت األعمال األدبية من غولدمانووفقا ل
 النظرة اهليكلة حيث مت بناء متاسك اهليكل من األجزاء اليت هي أصغر وعملية 
 الفهم جيب أن تستخدم مفهوم "كامل جزء". بناة التماسك ال ميكن أن
 يفهم معىن يف انفصال كل قسم. فإن أجزاء تشكيل التماسك اهليكلي للعمل
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 أديب اجياد معىن إال يف إطار اجلميع. وببساطة ال ميكن فهمه ككل دون
، 78-77، ص فاروق) األجزاء وال ميكن أن يفهم األجزاء دون ككل

2012.) 
 جيب اتباعها التفاهم املتبادل من عملية األجزاء إىل الكل والكل إىل
. األجزاء اليت فقط ال تتوقف ولكن من خالل عملية أن يضعه يف كل أكرب

 هو وصف هليكل التفاهم هو كائن األعمال اليت جتري غولدمووفقا ل
، ص  فاروق)  دراستها يف حني أن التفس ري هو حماولة لدجمها يف هياكل أكرب

 وهكذا ميكننا أن نستنتج أن فهم هو حماولة ملعرفة دفعة واحدة (.2012،  78
 فهم كل شيء عن قطع الغيار بينما كان التفسري حماولة ملعرفة دفعة واحدة

 .فهم معىن األجزاء وضعت كذلك يف سياق كل أكرب
 وقد مت احلركة اجلدلية "بدوام كامل" و "فهم التفسري" لتحقيق أقصى
 قدر من التماسك. بسبب العالقة "بدوام كامل" هي عالقة تكامل وتعتمد
 على بعضها البعض على بعضها البعض وميكن أن تبدأ البحث البنيوية وراثية
 من أي موقف ميكن أن يكون من األجزاء إىل الكل أو العكس بالعكس من
 الكل إىل أجزاء. وتستخدم نتائج هذه الدراسة األوىل من النص أو النظرة
 إىل العامل وال من البنية االجتماعية كمادة لبناء إطار من الفرضيات حول 

 . (2014، 167ص  ،  فاروق )  بنية الكيان الذي سينظر يف وقت الحق
 أن تنفذ بشكلالبنيوية جنيتكية ينبغي اختبار فرضية يف البحوث 

 مستمر حىت يتم حتقيق أقصى  قدر من التماسك. ولذلك عند اختبا الفرضيات 
 ضد مزيد من الكيانات ال يصل احلد األقصى للتماسك مث الفرضية ميكن

 (.2014،  167، ص  فاروق )   تغيري للحصول على أقصى قدر من  التماسك 
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 الثالث   الباب 
 مناقشة نتائج البحث 

 جنيتيكية  البنيوية سيبدأ الباحث يف هذا الباب حبثا تطبيقبيا وتأسيسا على نطرية  
   . الرجال والنساء من حيث معيشتهما االجتماعي  واقعةوألجل تعريف    سيان غولدمان للو

الرجال والنساء يف احلياة    واقعة( أشكال  1  ا ومه  األتيني  االثنتني  نكان الباحث يبحث ع
الرجال  معاملة  واقعة( أسباب 2يف رواية يف وادي اهلموم، االجتماعية جملتمع مصر 

 . والنساء يف احلياة االجتماعية جملتمع مصر يف رواية يف وادي اهلموم
 

 الرجال والنساء يف احلياة االجتماعية جملتمع مصر يف رواية يف وادي اهلموم   واقعة أشكال   - أ
 حقائق اإلنسانية يف رواية الرجال والنساء من نظرية    واقعةوجد الباحث أشكال  

 "يف وادي اهلموم"  حقائق اإلنسانية يف رواية الباحث". وقد وجد يف وادي اهلموم"
(  4ية، االقتصاد( 3،الرومانسية ( 2، افيةالثق( 1هيو اجملاالت ستة  يف منصوص وهي 
 ( الدينية. 6( اإلجرمية، 5، التربية

 الثقافية -1
 الثقافية جمال م"علىيف وادي اهلمو"   يف  رواية  كشف بعض احلقائق اإلنسانية

، ب( السكرة بشرب اخلمر، ج(  الربجوازية : أ( إسراف زفاف  اجملتمع املصري، وهي
 لعب املقامرة.

 شرب اخلمر(أ
سلوك السكرة بشرب اخلمر وكان   الواقعةاملكتشفة التالية هي  الواقعة

 على النحو الوارد يف االقتباسات معظم املسكري يظهر يف سلوك الرجال مثال
 : التالية



40 

 

 

ويف حنو الساعة الثانية بعد نصف الليل، جلست مع بعض أصحايب يف  
بدأنا نتكلم  ...، وملا شربنا وصعد خباراخلمر إىل رءوسنا،  الشراب   قاعة

 (. 2012، 26)مجعة، ص.  ،عن النساء واملقامرة
 صديق خمتار تفاعل السلوك االجتماعي مع أصدقائهتعبري ويظهر من

 يف أنشطةيكّون  أصدقاء خمتار مجيعهم من الذكور. التفاعل االجتماعي بنيو
جلست مع  :، باعتبار البيانوهذا مكتشف  الوليمة   عندما جرت  اخلمر الشرب 

عية بينهم  تفاعل االجتماكان يف هذا النشاط و ، الشراب  بعض أصحايب يف قاعة
تكوينا على تعامل حتادثهم من النساء واملقامرة، ويدل هذا التعامل أي التحادث 

 على احلقيقة اإلنسانية أال وهي احتياجهم يف تكوين اللطفة مع بغضهم بعضا.
 ن البيان األخر اآليت:يظهر أيضا سلوك السكرة يف اجملتمع م

،  55)مجعة، ص. ...أما الرجل أبوها فكان مدمنا على شرب اخلمر 
2012.) 
 (.2012، 55)مجعة، ص. ...فكان يفر منها ويلجأ إىل شرب اخلمر -

 .وأصدقائه بسلوك هذه السكرة شخص آخر غري خمتارويقوم أيضا 
 وباإلضافة إىل ذلك كشف أيضا أن هذه العادة أو ثقافة الشرب ال يتم إال من 
 :قبل الرجال ولكن أيضا من قبل النساء. يف املقتطف  التايل صفها على النحو التايل 
أما هي فقد غابت عيناها يف أعلى جفنيها من السهر واخلمر واسترخت  

 (.2012، 37)مجعة، ص. مفاصلها 
على أن هذا النشاط عمل من قبل خمتار   من السهرعرف من قطعة اجلملة:  

ا ساهرا طول الليل على الشرب اخلمر حىت يكونا متعبا ونامت املرأة  ومنرية ومه 
على يدي خمتار. وعلى هذا، تشري علينا هذه األنشطة على أهنا من شكل تعامل 
بني األفراد تعامال اجتماعيا حىت يكون هذا التعامل أمشل وأعمق من جمرد التعامل 
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ذ أهنا حسة إنسانية. وعلى الصحايب أي أنه عمل بتأيسس على املاحلبة بينهما إ 
 ذلك، يشّكل هذا التعامل شكال حقيقية إنسانية اجتماعية. 

 االجتماعي يف شكل عادات الشرب املرأة واقعةال يبني األخر االقتباس
 :هي كما يلي

)مجعة، ص.  ..  ،وحدث يف إحدى الليايل أننا شربنا حىت سكرت املرأة ...
25 ،2012.) 

أننا شربنا حىت سكرت   اجتماعي املرأة الشرب يف اجلملة اقعي  وينعكس  و
 تتكون من التفاعل االجتماعي بني الشخصيات النسائية واقعةال يرصد هذا ،املرأة

 . مع صديق خمتار عندما تكون يف عالقة
 : يف اشارة آخر املذكورة 

قال خمتار: وملاخلوت هبا بدأت أشرب مخرا، وهي تشرب كذلك، )مجعة، 
 (.2012،  37ص .

 ،وهي تشرب كذلك :  خمتاركالم     يفللنساء   االجتماعية     واقعةكشفت ال
وتدل هذه اجلملة على أن نشاط شرب اخلمر أي الرتع هو تعامل االجتماعية 
الذي يتعامل فيها فردين ألن يبنيا احملبة بينهمها. وعلى هذا عرفنا على أن سلوك 

على فردية النساء أيضا. وهذه  السكرة ال حتصر على نفس الرجال وحده، بل 
حقيقة من حقائق اإلنسانية ألهنا تعمل يف هيكلية تعاملية بني أشخاص يف  واقعةال

رواية يف وادي اهلموم مبعين أهنا ليست انفرادية ولكنها اجتماعية ألن تشكل فيها  
تعامل بني أشخاص وتؤثر هذه التعاملية على حياهتم مع بعضهم بعضا.وعلى هذا 

 حقيقة أن اإلنسانية جيب أن تكون الوقائع االجتماعية أن  غولدمان وفقا ملا ورد
 (.2012، 105 ص ، ،كورنيوان) حياة الناس   اليت تؤثر على
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  املقامرة(ب 
رجال القاهرة مصر وهي أهنم معتاد  واقعةاحلقيقة اإلنسانية التالية هي 

رة اعتادا مشتمال  على لعب املقامرة. اعتادى جمتمع القاهرة مصر على لعب املقام
 يف مجيع طبقات جمتمع القاهرة شريفا كان أم مسكينا كبارا كان أم صغارا وشبابا.  
وملا شربنا وصعد خباراخلمر إىل رءوسنا، بدأنا نتكلم عن النساء واملقامرة،  

 الغرام وأخبار املقامرين ونوادر  وحكى كل منا ما عنده من قصص
 السكارى حىت جاء الدور يف الكالم عل ى خمتار، فحدثنا قائال: إن أمري 

 عجيب، فقد دخلت مرة قاعة لعب «البكارات» ومعي املقامرة يف
 مخسة جنيهات، فلعبت ورحبت، وبقيت ألعب وأكسب حىت حصلت

 (.2012،  37)مجعة، ص .، .. على ثالمثائة جنيه يف أقل من ساعتني
حدثوا عن قصة  عرفت حقيقة اإلنسانية يف التعامل بني أصدقاء خمتار الذي  

 ،رابدأنا نتكلم عن النساء والقم:املقامرة وعرف هذا من الكلمة
 هو حماولة لبناء األلفة بينهما من خاللو أصدقاء خمتار التفاعل االجتماعي ظهر

 تبادل قصصنا مع بعضها البعض. األنشطة املشتركة القصص اليت تبني النشاط
 البشري كرد فعل على واقع اآلخرين باإلضافة إىل نفسه يف حلقة أو نفس

 .اجملموعة كانوا حيضرون حفل زفاف
وكانت هذه التعاملية يف املقصصة تكشف على احلقيقة اإلنسانية  
األخري، أال وهي أهنم قد اعتدوا على أنفسهم معتادا يف القمار وهذا على كالم 

 خمتار: 
ارات» إن أمري يف املقامرة عجيب، فقد دخلت مرة قاعة لعب «البك

 جنيهات، فلعبت ورحبت، وبقيت ألعب وأكسب حىت ومعي مخسة
،   27)مجعة، ص. حصلت على ثالمثائة جنيه يف أقل من ساعتني

2012.) 
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 يتحدث ب الذيعجيإن أمري يف املقامرة تأمال من الكلمة:  وإذا نظرنا
معتاد يف املقامرة وكان كالم خمتار صورة   حيتوي على حقيقة أنه كان خمتار فهو  هبا

استجابية تشكل فيها فردية وتؤثر هذه القصة على بعضهم بعضا وهذه القصة  
 ملشتركة يف كل إصدار من اخلربة، وبعد ذلك كل تروي قصة مقنعة اليت ميكن
 أن تؤثر على احملاور وليس   جمرد قصة عادية. خمتار يف هذه احلالة يروي يفز مقامرة
 على الرغم برأس مال القليل من املال. من هذا البيان، وهذا يعين أيضا خبالف

 جتربة مع رأس املال القليل، كما انه مل راهن يف مناسبات أخرى مع  املقامرة
 . العاصمة املالية املختلفة

 : يف مقتطفات أخرى ذكرها على النحو التايل
 له وسألته عنه، فقال إنه فلما كان مساء يوم من األيام لقيت صااحلبا  -

 (. 2012،  27)مجعة، ص. راالقم ملعب يف
 ومن لذيذ، طعام على اجلائع انكباب  منكبونوكان الالعبون كلهم  -

 كرسيا كان وراءه ثالثة أو أربعة من الرجال، وكأهنم قد منهم نال
)مجعة،   .عقدوا آماهلم بآماله يرحبون إذا ربح وخيسرون إذا خسر

 (. 2012،  27ص.
 املقامرة يف معتاد على ما  يبدو، فإن حقيقة أن خمتار والرجال القاهرة مصر

 .إال مرة واحدة أو مرتني، ولكن أصبحت عادهتم املقامرة اليت مل تنفذ أنشطة
يف ذلك  نزلت هذه من قبل بيان املختار يف االقتباس السابق وبيان صديق خمتار 

  .رافقال إنه يف ملعب القم :االقتباس
  من قبل رجال القاهرة مصر يف بيان   املقامرة  الكشف عن هذه العادة

 خمتار األماكن املزدمحة املقامرة الذي اكتشف حقيقة أن كازينوخمتار  صديق
 ومزدمحة بالناس. وكان الغرض من الزائر يست سوى مقامرة. احلماس يف اجملتمع
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: عالية جدا حبيث ال أهتم إذا هزمية حلت هبم، فمن املعروف من اجلملة املقامرة
 .إذا ربح وخيسرون إذا خسر وكأهنم قد عقدوا آماهلم بآماله يرحبون

 رجل فقط من الذكور املقامرة حيدث عادات القاهرة مصر يف لعب ال
 البالغني من األغنياء، ولكن قامت أيضا من قبل األطفال والشباب من الطبقة

 : الفقرية من الناس. يف مقتطفات أخرى ذكرها على النحو التايل
فمن ولد صغري ال يزال يتحكك باحلوائط، كأنه يسأهلا أن تأويه، ويف  

 ورق «اليانصيب» يصرخ به قائال: «حلوان واملدرسة مائة ألف يده
 (.2012، 31)مجعة، ص. «فرنك يانصيب

 يف يده: معروف من اجلملةوهذا  أيضا من قبل األطفال املقامرة ويتم 
 .ورق «اليانصيب» يصرخ به قائال: «حلوان واملدرسة مائة ألف فرنك يانصيب
 اليانصيب هي ورقة اليانصيب الذي حيتوي نوعا من املكافأة. اليانصيب هو شكل

  ما ستحصل عليهيعرف  مشترين اليانصيب ال  حيث من املقامرة صغري من
 وقد .املقامرة اشترى اليانصيب تعتمد فقط على احلظ كما يفوالشخص الذي

اإلنسانية إذ أهنا   واقعةال شكال من أشكال ذا االعتبار هب  برزت هذه احلقيقة 
 املال  حصولوضعت من نظام االجتماعي للمجتمع حيث يأخذ هذا الطفل على  

 .اليانصيب إلطعام نفسها  من خالل بيع ورقة 
 : على النحو التايلاملؤلف  ذكرها املقتطفة األخرى 

ت فرأيته وإنا لكذلك، وإذا برجل قد وضع يده على كتفي، فالتف -
يناهز األربعينمن عمره، مقطب اجلبني، مملوء الوجه بالغضون، وشعره  
أشيب وثيابه رثة وهو كئيبحزين، فنظرت إليه نظر السائل عن أمره، 

 معي معروفا وتقرضفمد يده إيل وفيها أربعة قروش، وقال أال تعمل
 اهلل قرضا حسنا وتعطيين ربع ريال؟ ... فلم أستطع أن أردهومل
 أستطع أن أنصحه، وأعطيته ما طلب، ومل آخذ األربعة قروش من
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 يده، فشكرن مثانصرف عين، وحملته وهو يلعب، ورأيته خسر تلك 
 ،القطعة، ولكنه مل يستطع أن ينظرإيل، وخرج من بني اجلماعة 

)مجعة،   .فاقتفيت أثره بنظري حىت غاب عن عيين، فتنهدت حلاله
 (.2012، 28ص.

 واقعة من عمره  فالتفت فرأيته يناهز األربعني  :اجلملة تلك    يف  كشف
 الذي قام به اآلباء واألمهات. تفاعل الرجل العجوز مع كل املقامرة

 اليت تتسبب يف املقامرة أنشطة .املقامرة األشخاص يف شكل أنشطة كازينو 
 فقدان العار أن الالعبني مقامرة تربر بأي وسيلة، مبا يف ذلك عن طريق

فنظرت إليه نظر السائل عن أمره، فمد  :التسول. ومن املعروف من اجلملة
يده إيل وفيها أربعة قروش، وقال أال تعملمعي معروفا وتقرض اهلل قرضا  

 ، حسنا وتعطيين ربع ريال؟
 شخص ميكن أن ال تراهن أيضا مترددة يف أخذ األموال من أمه

من البيان   األرملة ووتيتم أخته من. هذا هو كما هو احلال يف أجزاء اجلملة
 : املذكور

 ،ورب فىت هنب مال أمه األرملة وأخواته اليتامى ولعب به ،.
 .وهو سيعود إليهن ملوما حمسورا

 انتشر املقامرة لذلك، يف هذه احلالة ميكن أن نرى أن هذه العادة من 
 يف اجملتمع مصر القاهرة، وليس فقط للطبقات العليا وحدها، بل أيضا إىل

 واقع احلياةجتماعية لرجال مصر هوااليه الواقعالسفلى.  القاهرة  الطبقات 
 االجتماعية بسبب ظهور هذه احلقيقة كحقيقة اإلنسانية اليت هي اجتماعية 

 اجتماعية واقعة  أن حقيقة أن اإلنسانية جيب أن تكون غولدمان  كما قال
 (.)كورنيوان، 2012، ص  105  اليت تؤثر على حياة الناس
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 املادية  النساء (ج
هي النساء    يف وادي اهلموم اليت كشفت يف رواية  الواقعة االنسانية التالية 

هي املوقف  املادية. واملراد باملادية هي سلوك احلياة املادية كما جاء يف تعريفها 
إظهار احلالة وجعلها تشعر  الذي يأخذ يف االعتبار أمهية ملكية عنصر من حيث 

، ص  Mowenة ) من خالل ملكية أشياء معين امليل لتحقيق السعادةبالسعادة أي 
280 ،2002.) 

 : وفيما يلي بعض املقتطفات اليت تظهر واقع املرأة املادية 
إمنا كانت حتبهم حبٍّا صناعيٍّا تستطيع به    فلم تعد حتب الناس حبٍّا طاهًرا،

وجيوهبم، وكذلك كان حبهاملختار، فإهنا أظهرت له  أن متلك قلوهبم 
)مجعة،    امليل الشديد ملا رأته غنيٍّا قادًرا ينفق يف كل يوم عشرة جنيهات 

 (. 2012، 64، ص 12

 االجتماعي املادي للمرأة يف إطار واقعةال فمن املعروف ،يف ذلك االقتباس
تعد تاحلب الناس احلبا  لم ف:من الرومانسية. اجلانب املادي للنساء يتبني من البيان 

 هذه  ،طاهرا، إمنا كانت تاحلبهم احلبا صناعيا تستطيع به أن متلك قلوهبم وجيوهبم
 احلب الرجل مع خالص، ولكن بسبب الثروة. هذه املرأة جيعل احلباملرأة ال ي

 ،أن متلك قلوهبم وجيوهبم:ون هلا احلبكغطاء التقان ملكية للرجال الذين ي
وكذلك كان احلبها  :وكانت األمثلة على  هذا الرجل املختار، كما يف اجلملة التالية

ملختار، فإهنا أظهرت له امليل الشديد ملا رأته غنيا قادرا ينفق يف كل يوم عشرة  
 العالقة بني املرأة والرجل يظهر التفاعل االجتماعي يف شكل منت جنيها

 مث يتم تشكيل هذا التفاعل حقيقة من حقائقاملاديات   الرومانسية اليت تقوم النساء
 .داإلنسانية اليت هي اجتماعية ويتأثر االقتصا

 : اجلانب كان املرأة  املادي    اقتبس آخر يبني
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فلما رأته أتت إليه وحيته بربود، وقالت له: »أين كنت؟ كيف   -
 ماذا قال لك الطبيب يا خمتار؟ لقد صرت حنيال حنيفا، ائذن يل يفحالك؟

 القيام، فإن يل رفيقة  تنتظرن. »ومل تنتظر كلمة ثانية، وانصرفت عنه وهو 
 صامت كأنه ضرب عليه السكوت فلم يستطع أن ينبس ببنت شفة. أين 

 ها القدمي؟ أيناحلب كل الكالم الذي جهزه ليشكو به حاله ملنرية؟ أين
 ه وغرامه؟ كل ذلك ذهب ... هلاحلبدالهلا عليه؟ أين اعترافها ب 

 (.2012،  76)مجعة، ص.  ... قرأت منرية خامت الفاقة الذ ي على جبهته؟ 
 أكثر وضوحا عند الرجل الذي ةاملادي   النساء   أصبحت يف ذلك االقتباس

 اليت تستند إىل املادية تتالشى مثل فقدان احلب أن يكون الفقراء. وعالقة بح
، وقالت له: »أين :املواد يف حد ذاهتا. وهذا واضح من موقف النساء يف اجلملة

 ماذا قال لك الطبيب يا خمتار؟ لقد صرت حنيال حنيفا، ائذنالك؟كنت؟ كيف ح
 يل يف القيام، فإن يل رفيقة تنتظرن.يف هذا البيان، هناك تفاعل االجتماعي بني

 يف شكل أسئلة والتحيات. ومع ذلك، فإن احلبالنساء والرجال الذين كان ي
 املوقف من النساء يبدو أن ترغب يف احلصول على بعيدا عندما عالمات واضحة

 وغرامه؟ حببه   القدمي؟ أين دالهلا عليه؟ أين اعترافها حبها  أين: الفقر بيب حلل 
 . كل ذلك ذهب خامت الفاقة الذي على جبهته

 وهكذا، وهذا التفاعل هو ليس على أساس من التفاعل اإلنسان من أجل
 .ياج من أي  وقت مضى احلبالسعي لتحقيق توازن أفضل بني املرأة والرجل ي

 هذا النوع من هذا التفاعل هو تفاعل سليب حيث هناك مؤشرا لقطع بينهما
 واقعةال الرومانسية التفاعل بإثبات واقعة اإلنسانية اليت هي اجتماعية يف طبيعة املرأة 

 .واملادية 
 املادي  الرجال (د
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 كحقيقة اإلنسانية يف الرومانسية هو االنسانية التالية الواقعة وكشفت 
 :رجل املادي يف املقطع التايل واقعةال رجل املادي. يبدو 

وكانت عزيزة كل ذلك الوقت تنفق من جيبها على الشاب إبراهيم، 
ائلة شريفة،  ع  من  إنه  قال  له،  باحلبها  وعلم  ثروهتا  رأى  وملا   شيئا، وال متنعه  

وإن الناس علموا بأمره وأمرعزيزة، وإنه خيشى الفضيحة، ففاحتت عزيزة  
األمر، وشكت هلا احلبها إلبراهيم، وقالت: إهنا إن مل حتظ به  أمها يف 

دائما متوت شهيدة احلبه وغرامه، فوجدت أمها بدهائهاومكرها خمرجا  
لبنتها ومعشوقها من تلك الورطة، وذلك بالزواج، فامتنع الشاب 
عنالزواج بعزيزة حبجة أن أهله يغضبون عليه، ألهنم ال يرغبون يف زواجه  

بكر، ولكن مل تفرغ جعبة أم عزيزة من احليل، فإهنا قالت:  إال من بنت 
 عزيزة يف دارها، ويزورها إبراهيم كلما إنه ال يعلم أهله بالزواج، وتبقى

 .شاء، فقبل الشاب بعد إحلاح شديد، وبعد أن أحتفته عزيزة مبائة جنيه
 هناك عالقة اليت يتم تشكيلها من التفاعل بني الرجال ،يف ذلك االقتباس

 التفاعل الرومانسية اليت تسبب املرأة أن تعطي الكنوز لعشيقها .احلب والنساء يف
 شيئا. الوقت تنفق من جيبها على الشاب إبراهيم، وال متنعه 

 التفاعل الرومانسية أكثر كثافة وتؤدي إىل الزواج بني االثنني يف أصبح
فامتنع الشاب عن   لرجل، كما هو احلال يف اجلملةمادية ا   حنو الزواج بدا   عملية

الزواج بعزيزة حبجة أن أهله يغضبون عليه، ألهنم ال يرغبون يف زواجه إال من 
 عزيزة يف دارها، ويزورها إبراهيم كلما شاء، فقبل الشاب  بنت بكر،... وتبقى 

 بعد إحلاح شديد، وبعد أن أحتفته عزيزة مبائة جنيه . التغيريات يف املوقف من
 الرجال على الزواج بعد احلصول على املال الذي يشري املادية. التفاعل االجتماعي 

 تفاعل من أجل حتسني ميزان حياة كرمية املادي بني الرجل واملرأة الذي أراه
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 لنفسه، وبالنسبة للنساء. وهكذا، فإن واقع هذا الرجل املادي الذي أصب ح واحدا
 . االجتماعي الذي كشف كحقيقة اإلنسانية واقعةال من

 الرومانسية -2
 االجتماعية من حيث الوقائع واقعة الرجال والنساء يف احلياةالباحث بعض    وجد

، د(  الرجل املادي (ج ( املرأة املادية2( احلب األعمى، 1، وهي املتصلة الرومانسية
 ، ه( اخليانة الزوجية.  الزواج القسري

 األعمى احلب(أ
  إنسانية كما وقائع كشفت واقعة   التالية اليت االجتماعية واقعةال

االجتماعي هي حب الرجال لعزيزته باحلب األعمى واملراد باحلب األعمي ليس 
إال احلب لشخص إىل حمبوبه يف ارتباط أعمى ويقال أن عالمتها هي حينما احب 

تطيع أن يتفكر مبنطقية خالصة ويسقط على األوهام شخص حمبوبه حىت ال يس 
فإنه  .والتخيالت. وإذا أراد أن ينبه ذلك احملب العاشق املتيم الوهلان خلطورة حالته

 (.2018،  44ال يستطيع تقبل أو إدراكه ذلك )املهدي، ص 
 البيان التايل:  يف األعمى احلب االجتماعي يف شكل واقعةال وتتجلى 

 احلني أحب فتاة حبا كاد يصل يب إىل اجلنون، فكنت أنفقوكنت يف ذلك  -
على ملذاهتا وملذايت أكثر من عشرين جنيًها يف كل يوم ما بني تره ووالئم 
ومخر ومالبسوحلي و… فتحرك أحد اجلالسني، وقال:  وأي فتاة تلك اليت  
محلتك كل هذه النفقات، أوكانت حتبك كما كنت حتبها؟ فقال خمتار: أنا ال  

إمنا أنا أحبها، وماذا علي  إذا أحببت  ين إن كانت حتبين أو ال حتبين،يهم
 (. 2012، 26 ،ص )مجعة، واحملبوب يكره؟ 

قتلت كل ما حوهلا من العواطف   تعلم أن عاطفة احلب إذا حلت قلبا ألست -
والشرف؟! أنا أعلم أنين خمطئ يف كل ما أصنع، ولكن  حىت عاطفة احلياء 

 (.2012، 29 ،ص  )مجعة،  أحبها! أحبها!
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 ويظهر.  األعمى احلب وهياالجتماعي واقعةال س كشفتيف ذلك االقتبا
يف ذلك احلني وكنت  بيان خمتار: يفاألعمى   احلب بشكل الجتماعيا  واقعةال
 خمتار هو التعبري اإلنسان حب مشاعر فتاة حبا كاد يصل يب إىل اجلنون، حبأ

 للقلب الرجل الذي لديه مصلحة يف اجلنس اآلخر. وعالوة على ذلك، ليست
 فقط، اجلنس اآلخر اليت أدت يف وقت الحق له فنت انه ال يشكك يف  مهتمة

 فكنت أنفق: ائهم. ومن املعروف من اجلملةاحلبنفق وقتا ممتعا مع أ املال الذي
 على ملذاهتا وملذايت أكثر من عشرين جنيها يف كل يوم ما بني تره ووالئم ومخر

 .  ومالبس وحلي
: أنا ال يهمين إن كانت حتبين    : من البيان األعمى احلب حقيقية   وقد تعزز

 هذه اجلملة ويف  . إمنا أنا أحبها، وماذا علي  إذا أحببت واحملبوب يكره أو ال حتبين،
 األعمى ون احلبأكثر وضوحا. سوف شخص الذين ي األعمى احلب  واقع

 ،واقعةال لصديقها ال يهمين ما إذا صديقته لديه نفس  الشعور أو حىت الكراهية. يف
 احلب وقال انه ال يشكك يف احترام الذات واخلجل عندما يكون لديه على

 إذا حلت قلبا احلب تعلم أن عاطفة ألست: شخص ما. نزلت هذه يف اجلملة
 !قتلت كل ما حوهلا من العواطف حىت عاطفة احلياء والشرف؟

 ال يشارك بالضرورة قبل باقي أعضاء األعمى احلب   ومع ذلك، كان 
... فتحرك أحد اجلالسني، وقال: :اجملتمع. وينظر سلبيات أيديولوجية يف عبارة

 ،وأي فتاة تلك اليت محلتك كل هذه النفقات، أوكانت تاحلبك كما كنت تاحلبه
 مبعىن أنه حىت لو  ال تتطابق دائما مع املال احلب  ووفقا ألفراد اجملتمع، وشعور

 احلب كان شخص ما أنفق الكثري من املال، ال ميكن التأكد على أساس عالقة
 . املتبادل

 : ما يلي احلب بعض االقتباسات اليت تشري إىل وجود مكافحة أيديولوجية 
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فتحرك شاب آخر، وقال: «أنت خمطئ يا خمتار، ألن كره النساء ملن   -
 (.2012، 26)مجعة، ص.   هن لسوائهاحلبو ينفق عليهن

 عودا من الكربيت «الصالون»، مسعت مهسا، فأشعلتوملا صرت يف  -
 ن مع اخلادم، ويدها حول عنقه احلبفجأة، وإذا يب أرى املرأة اليت ت 

 (. 2012، 26)مجعة، ص.   وهي تقبله وتضمه وتبكي 
 ويؤكد البيان أن هناك أفراد اجملتمع اآلخرين الذين يعارضون أتباع عقيدة 

 جمموع من الرجال الذين مل أتفق مع جمموعة من أتباع الفكر الذي األعمى احلب
 واملال. وذكر احلب  إذا عدم وجود ارتباط واضح بني األعمى احلب  ال يؤمن يف

 ذلك الن املواد. نزلت هذه يف احلب   الفريق أيضا أن النساء يكرهون عندما
 هناحلبو وقال: «أنت خمطئ يا خمتار، ألن كره النساء ملن ينفق عليهن:اجلملة

  ، لسوائه
 وباإلضافة إىل ذلك، جمموعة من الرجال الذين يبنون احلجج املرتدة عن

وملا صرت يف «الصالون»، مسعت :جتربة واحد منهم. كما هو احلال يف اجلملة
 ن معاحلبعودا من الكربيت فجأة، وإذا يب أرى املرأة اليت ت  مهسا، فأشعلت

 اخلادم، ويدها حول عنقه وهي تقبله وتضمه وتبكي. يف هذه  اجلملة، هناك واقع
 اجتماعي أنه حىت لو أنفقت شخص الكثري من املال لعشيقها، وحيدث أيضا إىل

 يب مع مساعديه الذين باملناسبة جيب أناحلب وقد أجريت حىت قضية .خيانة 
، وإذا يب أرى املرأة اليت :تكون أكثر فقرا من نفسه، وقد ذكر ذلك يف اجلملة

 .وهي تقبله وتضمه وتبكي عنقهتاحلبين مع اخلادم، ويدها حول 
 وهكذا، فإن النقاش بني جمموعتني من الشبان يف االقتباسات أعاله تشري

 .كشكل من أشكال احلقائق اإلنسان األعمى احلب إىل واقع اجتماعي يف شكل
 حقيقة اإلنسانية اليت شكلتها التفاعل االجتماعي من خالل النقاش بني فئات
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 الش باب. هذا النقاش هو شكل  من أشكال العالقات املتبادلة يف إطار التفاعل بني
 .جمموعة واحدة إلنسان آخر

 الزواج القسري(ب 
 كحقيقة اإلنسانية يف الرومانسية والزواجاالنسانية التالية  واقعةال   وكشف

 بدنيا اضغط الشخص هو عندما واجهالرواج القسري هو الزواج  .القسري
، إذا شعرت لاملثا  على سبيل للزواج مع الشخص األخر،    عاطفيا  اوضغط

 يبدو واقع(. و2015،  3للزواج )غاي، ص    أنك تشعر باخلجل على عائلتك 
 :الزواج القسري يف املقطع التايل

وحدث أن عزيزة ملا بلغت مبلغ النساء تزوجت مبغريب غين عجوز أرغمها 
زواجها بقليل مات زوجها  أبوهاعلى الزواج به لشهرته وماله، وبعد 

،  55)مجعة، ص. وعادت عزيزة إىل دارأبيها غنية ومجيلة وصبية. 
2012.) 

   االقتباس ، هناك مت الكشف عن واقع الزواج القسري من بيانذلك   يف
وحدث أن عزيزة ملا بلغت مبلغ النساء تزوجت مبغريب غين عجوز  :     خمتار  صديق

 التفاعل االجتماعي اليت كشفت عن الهأرغمها أبوهاعلى الزواج به لشهرته وم
 هذه اجلملة جيرب اآلباء على أبنائهم إىل الزواج من شخص مت حتديدها. وهذا

 .على الزواج به أرغمها أبوها:واضح من اجلملة
 اآلباء إكراه األطفال على الزواج مت على األرض تريد احلصول على
 الشهرة واملال ماجستري القانون. بشكل أكثر حتديدا، ويتم ذلك عن طريق اإلكراه 

 على أساس هذا الرقم من واقعةال  شخصية رجل )األب) املادي. وقد برز هذا
 الرغبة انه )األب) لتغيري احلياة االجتماعية واالقتصادية من أجل أن تكون أكثر 

 ،لشهرته وماله:إنتاجا من أي وقت مضى يف اجملتمع. ومن املعروف من اجلملة
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 واألطفال عن طريق التفاعل من الدينيةوبالتايل، يتأثر التفاعل بني الوال
 النظم االجتماعية القاهرة مصر مت فخور الشهرة والثروة مما تسبب الزواج

 .القسري. هذا التفاعل يشكل حقيقة اإلنسانية يف شكل الزواج القسري
 

 خيانة الزوجية (ج
 اليت يرتكبها الرجال الزوجية اخليانةهي واقعة االنسانية التالية الواقعة

. اخليانة الزوجية ظاهرة من الظواهر االجتماعية املسكوت عنها  والنساء املتزوجات 
 داخل اجملتمعات وهي من الظواهر املذمومة املفسدة هتدم العالقة الزوجني.

 :يف املقطع التايلالزوجية   يانة حدثثت اخل  
يال، وكلما طلب  وكان كلما زاد تيها ودالال تزداد عزيزة إليه شوقا وم 

ماال وهبته ماشاء، وأصبح املتصرف يف كل شيء، وليت إبراهيم كان  
 عائلته، فإن ذلك يكون أفضل من يأخذ مال عزيزة ويسد به حاجة 

 سه، بل كان يأخذ مال تلك املسكينة فيلبس املالبس اجلميلة، وينفقاحلب
 (.2012، 57)مجعة، ص.  طول ليله على اخلمر والنساء

 .من فوق حيدث االقتباس يف منزل إبراهيم وعزيزة خيانة وكشفت  حقيقة
 إبراهيم مبثابة متثيل شخصية رجل تبدأ مع توفري صرف اكثر من عزيزة خيانة 

وكلما طلب ماال وهبته  :مبثابة متثيل شخصية األنثى. هذا هو ما يظهر يف اجلملة
 كسب املال ومن مث يغرق يف سلوك ،ماشاء، وأصبح املتصرف يف كل شيء

 وهكذا، وقعت ،، وينفق طول ليله على اخلمر والنساء:خيانة املشاغبني وانتهى يف 
 اخليانة تشكلت من املواقف املرأة يف إعطاء ممتلكاته إليه بسهولة. مث يتم تشكيل

 .هذا التفاعل واقع اجتماعي يف شكل اخليانة اليت يرتكبها الرجال
   املقطع التايل: أكثر وضوحا يفالزوجية  يانةاخلواقعة    تضحو
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وكانت زبيدة يف ذلك احلني متكئة على ذراعها، فخانتها قواها  
ووقعت، فاحنىن إبراهيم ليقيمها، فانتهزت هذه الفرصة وأخذت بوجهه  

 عينيها، وعند بني يديها، ونظرت إليه نظرة مملوءة باحلب، مث أغمضت
مجعة،  يه )، وتغلبت عليه شهوته، فأخذ الفتاة بني يدذلك قبلها إبراهيم

 (. 2012، 61ص. 
 يف التفاعل بني إبراهيم وزبيدة عندما التقبيل هذا هومبينة تيةيااخل   حقيقة

وعند ذلك قبلها إبراهيم، وتغلبت عليه شهوته، فأخذ الفتاة  : ما يظهر يف اجلملة 
 ويستند التفاعالت بني إبراهيم وزبيدة على تفاعل املشاعر اإلنسانية منبني يديه

 .الرجل انتهى هبا املطاف يف هذه القضيةهلذا   احلب ولكن احلب
 ظهرت هذه القضية على واقع الشخص الثالث الذي يأسر زبيدة إبراهيم
 مما تسبب يف رد الفعل لرغبة لديهم. واعترب ردا على رد الفعل أيضا من موقف

 .أيضا إبراهيم احلب زبيدة إبراهيم الذي  مل يرفض العالج، أشارت زبيدة حىت ي
  أغمضتونظرت إليه نظرة مملوءة باحلب، مث  : ميكن أن ينظر إليه يف اجلملة

 عينيها. 
 اخليانة اليت ارتكبها هذا الرجل مث تؤثر على حياة إبراهيم وأهل بيته. وهذا 
 يثري قضية اليت وقعت يف شكل التفاعل الصراع بني إبراهيم وعزيز عندما كشفت

 :قضية بني إبراهيم وزبيدة. ويتضح هذا يف املقطع التايل
 عزيزة القاعة، فرأت زبيدة وثياهبا ملوثة بدم عرضها، وهي ودخلت -

 صفراء ترجتف، وعيناهاتنظران إىل األرض، ورأت إبراهيم واقفا كالسائل 
 (.2012،  62)مجعة، ص.  احملروم بعد أن كان شامخ األنف

 يبها أكثراحلب وقد تغلبت غرية عزيزة على احلبها ألختها، وخافت على -
 من خوفها على عرض زبيدة، وبقيت صامتة أمدا طويال، مث تناولت 
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 كرسياكان يف القاعة قريبا منها وضربت به إبراهيم، وقد هشم الكرسي 
 (.2012، 62)مجعة، ص.  وجه الشاب 

وقد سببت تلك احلادثة الكراهية والبغضاء بني عزيزة وأختها وأمها،   -
طويال، مث انفصلت عزيزة عن العائلة مباهلا  وبقيت العائلةيف شقاق أمدا 

 (.2012،  62)مجعة، ص. وثروهتا
 بني إبراهيم وسبب األضرار اليت حلقت زبيدة املنزلية مع حتدثت اخليانة

مث تناولت كرسيا كان يف القاعة قريبا منها وضربت   ،:عزيزة إبراهيم. ويف  اجلملة
 وجدت يف النزاع كشكل من أشكالبه إبراهيم، وقد هشم الكرسي وجه الشاب 

 التفاعل اليت تسببها اخليانة. هذا الصراع هو واضح من العالج عزيزة إبراهيم 
 ضرب الوجه مع كرسي. ليس ذلك فحسب، ويؤثر على هذه القضية أيضا عالقة 

 أدى القضية أيضا إىل استياء والدته الذين  ،واقعةال  اإلخوة بني عزيزة مع زبيدة. يف
 .هذه القضية واقعةال يعرفون يف

وقد سببت تلك :  أعرب اهنيار العالقات بني زبيدة والدة عزيزة يف اجلملة
احلادثة الكراهية والبغضاء بني عزيزة وأختها وأمها، وبقيت العائلةيف شقاق أمدا 

 شعورهي  كراهية عزيزة  طويال، مث انفصلت عزيزة عن العائلة مباهلا وثروهتا
 اإلنسان اليت تنشأ بسبب تأثري التفاعل االجتماعي لكل موضوع، أي الرجال

 الضرب وجه املرأة والكراهية جتاه أسرته، فضال عن قرار ترك احلبوالنساء. صا
 عائلته كان وسيلة إلجياد توازن أفضل للنساء. وهكذا، فإن التفاعل بني الرجال

 . نيةاإلنسا واقعةال  والنساء يف شكل كبري يف  شكل
 االقتصادية -3

 االجتماعي كشكل من أشكال احلقائق اإلنسانية  واقعةال   أما بالنسبة لبعض
(  2،  اخلادمة  (1 مها:  الباحث  على القضايا االقتصادية اليت مت العثور عليها من قبل

 الراقصات:
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  اخلادمات (أ
 اإلنسان اليت على حد واقعةال االجتماعي كشكل من أشكال واقعةال

 سواء يف اجملال االقتصادي هو واقع  العامالت يف املنازل )احمللي) يف القاهرة اجملتمع
 :االجتماعي يف املقتطف التايل واقعةال املصري. مت العثور على هذا

قليل استأجر امرأة ختدمه، وكأين به قد انتقاها مجيلة لتقوم   ولكنه بعد
 اخلادمات نساء فاسدات، وقد خان إحداهن بأغراضه، وأغلب هؤالء

 يف عفتها شرير، مث رمى هبا يف دجيوراحلياة، فخرجت ضالة لعل غريه 
 (.2012، 44)مجعة، ص.  .يعثر هبا

 يبدو واقع الشعب املصري الذين اعتادوا على تشغيل ،يف ذلك االقتباس
 قليل استأجر ولكنه بعد:النساء كعامالت منزليات. ومن املعروف من اجلملة

 االجتماعي الذي واقعةال امرأة ختدمه.  واقع املرأة باعتبارها مدبرة منزل الذي كان
 .ظهر يف النظام االجتماعي  املصري على أساس احتياجات احلياة االقتصادية

 هو أن عامالت املنازل يف مصر لديهم يف ذلك االقتباس يبدو واقع آخر
 وصفت معظم النساء خدم املنازل كامرأة لئيم ألهنم ال ،واقعةال مزاج سيء. يف

وأغلب :يستطيعون احلفاظ على احترام الذات. وقد وصفت سيئة املزاج يف  اجلملة
  .اخلادمات نساء فاسدات  هؤالء

 كان سيئا مزاج األنثى مدبرة وأكثر وضوحا من حاالت اخليانة الزوجية 
 :نفسه من قبل أرباب العمل. وهذا هو ما يتضح من مقتطفات 

  وقد قرب موسى تلك اخلادمة من فراشه، وما زال يداعبها وجيود عليها 
 (.2012، 44مجعة، ص. )،ويعدها باخلري باملال
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 سوء اهنا شكلت كما يتأثر حقيقة من حقائق الالتى مدبرة واقعةال
 اإلنسانية من العوامل االقتصادية. وباإلضافة إىل ذلك، فإن السلوك السيئ من

قد انتقاها مجيلة لتقوم :املزاج السيئ أنه يؤثر أيضا على النساء كما يرى من  اجلملة
 ،غراضهبأ

 اقصاتالر(ب 
 االجتماعي كشكل من أشكال احلقيقة اإلنسان يف االقتصاد هو واقعةال

 واقعةال واقع املرأة يف اجملتمع راقصة نادي القاهرة مصر. مت العثور على هذا
 :االجتماعي يف املقتطف التايل

وكان لقدوم زبيدة إىل مصر طنة ورنة عند أهل «احلياة السافلة»، فتسابق 
 أصحاب املراقص، مث استأجرها أحدهم بعشرين جنيها يف كل إليها

)مجعة، ص.   شهر، وعلمها كيف ترقص ببطنها، وتغين وتشرب وتطرب 
62 ،2012.) 

 هناك واقع اجتماعي يف اجملتمع املصري يف شكل نوادي ،يف ذلك االقتباس
 الراقصات اإلناث الذي ميثله هذا الرقم من زبيدة. وقدم أنشطة الرقص يف النادي 

، مث استأجرها أحدهم :من قبل املرأة للحصول على املال. نزلت هذه يف اجلملة
 ،بعشرين جنيها يف كل شهر

 واقعةال األنشطة اليت تقوم هبا هذه الشخصيات النسائية تشكل 
 االجتماعي الذي يقوم على البحث عن توازن أفضل للنساء. من خالل هذا

 .العمل كراقصة وقالت اهنا ميكن ان يستمر قد دمر حياهتا
 وكان السبب واقع أنثى راقصة بتفاعل النادي يف شكل الصراع بينه وبني 

 :الناس يف مجيع أحناء العائلية بني. نزلت هذه يف اشارة أخرى على النحو التايل
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وقد سببت تلك احلادثة الكراهية والبغضاء بني عزيزة وأختها وأمها،  
دا طويال، مث انفصلت عزيزة عن العائلة مباهلا  وبقيت العائلةيف شقاق أم

 (.2012،  62)مجعة، ص.  وثروهتا
 هناك قفزت احلقائق األخرى اليت أدت إىل امرأة يف ،يف ذلك االقتباس

 عامل الترفيه كناد راقصة. ألن هذا هو الصراع من خيانة زوجها مع أخته الذي 
 كان يعرف أيضا من قبل أسرته ولكن دون عقاب. وميكن وصف هذا احلدث

 ،وقد سببت تلك احلادثة الكراهية والبغضاء بني عزيزة وأختها وأمها:يف اجلملة
 الصراع هو خيانة زوجها مع شقيقته. التفاعل يفاحلادثة الكراهيةما هو املقصود

 .شكل الصراع الذي اخليانة تسبب رد فعل البشري يف شكل من أشكال الكراهية
 أكره هذا مث يؤدي إىل قررت امرأة لترك عائلته وتركته بأكمله. ومن املعروف 

 .مث انفصلت عزيزة عن العائلة مباهلا وثروهتا  من اجلملة
 واقعةال وهكذا، ميكننا أن نستنتج أن واقع املرأة الراقصات يف النادي هو

 االجتماعي الذي حيدث كحقيقة اإلنسانية. قبل أن تصبح راقصة النادي، الرقم
 اإلناث هو العثور على حياة أفضل، على األقل كشكل من أشكال اهلروب من

 .الصراع حيدث داخل األسرة خيانة 
 التعليمية -4

 االجتماعي كشكل من أشكال اإلنسانية يف احلقائق اجملال وجدت  واقعةال
 . الربجوازية املصرية  هو واقع تعليم  الباحث من قبل

 تعليمية الربجوازية يف مصر(أ
 إنسانية وجدت يف التربية االجتماعي كشكل من  أشكال احلقائق واقعةال

 االجتماعي للتعليم الربجوازية املصري يف شكل من أشكال واقعةال البحث هو
 االجتماعي يف االقتباس واقعةال ليست سوى جمرد هيبة. مت العثور على هذا التربية
 :التايل
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وأدخله أبوه املدرسة تقليدا لغريه من أبناء األكابر ال احلبا يف العلم، فلم  
)مجعة، ص.  يربح الولد شيئا، وخرج من املدرسة أجهل منه ملا دخلها 

43 ،2012.) 

 للربجوازية املصرية التربية ي اليت كشفت عنها االقتباس هوالتربية واقعةال
 ويشري بيان خمتار صديق أن ،رسةوأدخله أبوه املد كما هو معروف من اجلملة

 وناحلبوالد خمتار املستمدة من دائرة الربجوازية املصرية إلرسال أطفاهلم ال ي
تقليدا لغريه من أبناء األكابر :العلم، ولكن نظرا للمكانة اليت ظهرت بني بورجوا

 .ال احلبا يف العلم
 أنه يسبب خمتار ببساطة اتباع أو تقليد فقط هلذه العادة الربجوازية  

 ي للشباب التربية  إلرسال أطفاهلم. هذه العادة هي أيضا هلا تأثري على املستوى 
 أن أبناء  وخرج من املدرسة أجهل منه ملا دخلها:الربجوازية. حىت يقول يف  اجلملة

 منت احلمقاء عندما واقعةال الربجوازية املصرية مل حتصل على أكثر ذكاء، فإنه يف 
 .كلية الدراسات العليا يف وقت الحق

 ليس هذا التربية  وبالتايل، فمن املفهوم أن الربجوازية املصرية لديها فكرة
 .بني الربجوازية فقط على أساس افتراض عام وحدها  التربية  .شيء مهم جدا

 االفتراض العام أو التصور العام بني الربجوازية املصرية هي اليت تؤثر على مستوى
 االجتماعي كشكل من أشكال واقعةال  ألطفاهلم. لذلك، يف هذه التربية  جودة 

 سؤدد.   بني الربجوازية اليت أجريت على أساس  جمرد التربية اإلنسان، واقع واقعةال
 االجرامية -5

 االجتماعي كشكل من أشكال اإلنسانية يف جمال احلقائق اجلرمية  واقعةال
 القتلة و( 2 ضحايا؛على  للمجتمع   الالمباالة( 1: هي الباحث اليت عثر عليها

 .عائلة من قبل
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 ضحايا  على  للمجتمع   الالمباالة(أ
 من أشكال اإلنسانية يف جمال اإلجرام حقيقة أن األولاالجتماعية   واقعةال

 الالمباالة العامة جتاه الضحايا يف اجملتمع القاهرة مصر. مت العثور على واقعة  هو
 : االجتماعي يف املقتطف التايل واقعةال هذا

قائلة: «يا منرية يا أخيت خذيين» وهذا اسم ماحلبوبة خمتار،  وصرخت 
وكانت منريةيف هذا احلني تقول: «مسكينة يا فاطمة ليس يف استطاعيت 

وملا يئست تلك املسكينة من  « .أطفئ تلك النار ذلك، وليتين ميكنين أن
 ،بال حراك وبدون أن تصرخ النجاة، ألقت بنفسها إىل األرض، فسقطت

 وكان الناس قد اجتمعوا حتت النافذة رجاال ونساء، فلمارأوها سقطت
)مجعة، ص   فروا هاربني خوفا وجزعا إال قليال من أخواهتا يف الشقاء

.36 ،2012.) 

 اجملتمع جتاه مبالة  االجتماعي يف شكل واقعةال اكتشف من البيان املذكور
قائلة: «يا منرية يا أخيت  وصرخت:يف عبارة  واقعةال ضحايا اجلرمية. ويتجلى هذا

 يف هذا احلني تقول: «مسكينة خذيين» وهذا اسم ماحلبوبة خمتار، وكانت منرية
 يا فاطمة ليس يف استطاعيت ذلك، وليتين ميكنين أن أطفئ تلك النار.يف هذه

 منرية مع فاطمة. التفاعالت اليت قدمتها فاطمة منرية اجلملة، هناك تفاعل بني
 هي مقاومة منرية شكل من أشكال اللجوء. ومع ذلك، فإن الرد الذي تلقاه من

 شعر غري قادرة على املساعدة يف كيفية امخاد النار اليت حترق يف اجلسم منريةل
 ،فاطمة. نزلت هذه من قبل احلكم: مسكينة يا فاطمة ليس يف استطاعيت ذلك 

 .وليتين ميكنين أن أطفئ تلك النار
 جهل اجملتمع جتاه ضحايا تصبح أكثر وضوحا عندما سقطت فاطمة من 

. » وملا يئست :العلية. سقوط الضحية فاطمة على النحو املشار إليه يف اجلملة
 بال حراك وبدون  تلك املسكينة من النجاة، ألقت بنفسها إىل األرض، فسقطت
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 أن تصرخ. يف هذه اجلملة، يبدو أن الضحية سقطت أخريا بعد يائسة ألهنا ال
وكان الناس قد اجتمعوا حتت   ،:جتد املساعدة. جهل  اجملتمع ينظر إليها من  اجلملة

النافذة رجاال ونساء، فلمارأوها سقطت فروا هاربني خوفا وجزعا إال قليال من 
 أثبت يف هذه اجلملة هو أن الغالبية من الناس مشاهدة واقعة ال ،أخواهتا يف الشقاء

 .فقط األحداث تقع ضحية للخوف وأخريا بعيدا عن مكان احلادث 
 .اخلوف من اجملتمع أن تشارك يف هذا احلدث أكرب من قلقهم للمساعدة
 موقف الغالبية العظمى من الناس وهذا يدل على عدم وجود حساسية االجتماعية
 بني أفراد اجملتمع. وهكذا، فإن الالمباالة جتاه الضحايا الذي هو باملناسبة عضو 

 االجتماعي كحقيقة العنف يف اجملتمع املصري يف واقعةال يف اجلمهور لتشكيل
 .ذلك الوقت عند حدوث حدث جرمية أو اإلجرام

 عائلةالقتلة من قبل (ب 
 كشكل من أشكال احلقائق اإلنسانية يف ميدان مزيداالجتماعية  واقعةال

 القتل من قبل األسرة يف اجملتمع القاهرة مصر. مت العثور على هذاوهو   من اجلرمية
 :االجتماعي يف املقتطف التايل واقعةال

وقد قيل: إنه فر من بالد اجلزائر جلرمية اقترفها، وكان يدور على بعض  
األلسنة أنه كان للحاج حسن أب غين مريض، وكان يقتر على ابنه، فدس  
احلاج حسن السم ألبيه، فمات وورث الولدكل مال أبيه مث خشي أن  

ان تتؤمل ضمريه،  يفتضح األمر ففر إىل مصر، وكأن ذكرى تلك اجلرمية ك
فكان يفر منها ويلجأ إىل شرب اخلمر، وهي اليت كانت تسكن أشجانه  

 (.2012، 55)مجعة، ص.  وتقتل مهومه  

 يف هذه  ،فدس احلاج حسن السم ألبيه: مت الكشف عن القتل اجلملة
 اجلملة، مت الكشف عن جرمية قتل والد القتيل واألطفال مرتكيب جرمية قتل. مت 
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 حتدث   تنفيذ القتل من  قبل تسمم والده. هذا القتل ليس واقع األحداث اجلرمية اليت
 وأبناءه.  ولكنه تسبب بدال من التفاعل بني األب  ، دون سبب

 ،وكان يقتر على ابنه  العبارة:   كان ينظر إىل التفاعل بني األب واالبن يف
ه  من هذه اجلملة، تبني أن والد الطفل القتل حدث بسبب موقف خبيل إىل ولد

 وكانت اإلجراءات األطفال يف تسميم والده ردا على موقف خبيال يف والد ابنها 
 واقعةال هذا الرد السليب هو املوقف الذي يبدو تعبريا عن االستياء من رجل فوق

 بسبب األفعال الولد قاتل أبيه من قبل   واقعة   اإلنسان اآلخرين. وهكذا،  وقعت
 وردود األفعال بني األب وابنه، وتصبح واقعا اجتماعيا كشكل من أشكال

 .احلقائق اإلنسانية يف جمال اإلجرام
 الدينية  -6

 االجتماعي كشكل من أشكال احلقائق اإلنسانية يف واقعةال  مت العثور على
 االجتماعي. وهي فشل الربجوازية اإلسالمية املصرية واقعةال فقط يف الدينيةجمال ال

 ألبنائهم. الدينية   التربية يف
 ألبنائهم   الدينية    فشل الربجوازية اإلسالمية املصرية يف تربية(أ

 ميكن العثور الدينية  فشل الربجوازية اإلسالمية املصرية يف تعليم األطفال
 : عليها يف املقتطف التايل

وقد أكسبه وجود عائلته يف مصر زمنا طويال رقة يف الطباع، ولينا يف  
لصالة والصوم، فكان يظهر  العريكة، ومخوال وكسال، وكان أبوه يأمر با

أمام أبيه بالتقوى والورع، ألنه رأى أن أباه يف آخر أيامه، واستحسن أن  
 ،مبخالفةأوامره، ألنه مل يكن له إخوة ال يكدر عليه ما بقي من حياته 

 (.2012، 43)مجعة، ص.   الناس إىل أبيه  احلبوكان أ
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 خمتار هو اإلسالم. نزلت هذه يف ألسرة الدين يبدو أن يف ذلك االقتباس
 ،وكان أبوه يأمر بالصالة والصوم، فكان يظهر أمام أبيه بالتقوى والورع ،  :اجلملة

 منوذجي مع هذهلديه  الصالة والصوم هو اإلسالم. اإلسالمالذي شرع لدينا
 خمتار يأيت من أيب والتقوى. وباإلضافة إىل ذلك، عائلة" : الورع  التعاليم األخالقية 

 تركيا الذين استقروا يف وقت الحق يف مصر. املغادرين من هذا، وأشار بقوة أن 
 عائلة املختار هو اإلسالم. وهكذا، كانت عائلة خمتار والد األسرة الدين

 . الربجوازية املصرية اإلسالمية
   مل اقع األسرة والد خمتار مسلم ال تسبب بالضرورة الطفل لتكون 

 وقد مت فقط ألهنا ال تريد أن تسبب الدينية يف تنفيذ أوامر   ي االلتزامالدينية
فكان يظهر أمام أبيه بالتقوى   ،:القلق قبل وفاة األب. نزلت هذه يف اجلملة

والورع، ألنه رأى أن أباه يف آخر أيامه، واستحسن أن ال يكدر عليه ما بقي من 
 مبخالفة أوامره. وهكذا، وهذا احلكم هو إشارة إىل أن والد العائلة خمتار حياته 

 . الدينية قد فشلت يف تعليم األطفال أن األطفال الذين هم
 عائلة فشل خمتار األب ومتثيل األسرة الربجوازية املسلمني املصرية أكثر

 :وضوحا عندما تويف والد والد املختار كما رأينا يف املقطع التايل
، فخال اجلو ملوسى بعد موت أبيهوأمه، ال سيما ومل يكن له إخوة وال  

ت وال أقارب ينازعونه اإلرث اهلائل الذي وصإلليه مبوهتما، فجال أخوا
 وصال يف ميدان اللهو واللعب، وأسرف يف ماله، وفتح داره للغادات 
 والغوان وغريهن، وأومل الوالئم، وفرط عقد االحتشام، وعقد لواء 

،  43)مجعة، ص.  األنس، ومل يدخر وسعا يف اجلري وراء املالذ 
2012.) 

 خمتار يف تعليم األطفال أن األطفال أيب فشل عائلة  ،قتباسيف ذلك اال
 أصبحت واضحة على حنو متزايد. كان فشل على ما يبدو من الدينية  الذين هم
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،  :السلوك السيئ والد سعيد خمتار تتبدد واحلفالت مع النساء كما ورد يف اجلملة
 والغوان وغريهن، وأومل الوالئم، وفرط عقدوأسرف يف ماله، وفتح داره للغادات 

 م.االحتشا
 ي لألطفال هولدينيةا التربية فشل الربجوازي واقع املسلمني املصريني يف

 .الذي يتكون من النظام االجتماعي يف الربجوازية املصرية تأثر االقتصاد واقعةال
 ،وبعبارة أخرى، يصبح االقتصاد هو العامل احلاسم يف السلوك البشري. وبالتايل

 من فشل الربجوازية اإلسالمية املصرية يف تعليم األطفال أن األطفال  واقعة ال فإن
 . يالدينيةالذين تشكلت باعتبارها حقيقة من حقائق اإلنسانية النظام ال

 
الرجال والنساء يف احلياة االجتماعية جملتمع مصر يف رواية يف وادي    واقعة أسباب   - ب 

 اهلموم 
الرجال والنساء يف احلياة االجتماعية    واقعةأسباب    الباحث   يف هذا القسم،  وجد

( تطبيق نظرية املوضوع اجلماعي  1جملتمع مصر يف رواية يف وادي اهلموم من هاتني: 
النساء يف احلياة االجتماعية جملتمع مصر يف رواية  على استطالع أسباب الرجال والنساء و

للمؤلف على استطالع أسباب الرجال   نظرة العاملية( تطبيق نظرية  2يف وادي اهلموم ، و  
 والنساء والنساء يف احلياة االجتماعية جملتمع مصر يف رواية يف وادي اهلموم: 

لنساء والنساء يف  تطبيق نظرية املوضوع اجلماعي على استطالع أسباب الرجال وا -1
 احلياة االجتماعية جملتمع مصر يف رواية يف وادي اهلموم.

 يف وادي اهلموم يف مناقشة هذا املوضوع الفرعي أن الروايةوجد الباحث
 هناك جمموعتني كبرية تؤثر بعضها البعض. وهذان جمموعات كبرية من الرجال 

 . والنساء
 التفاعل االجتماعي املختلفة كشكلتشكل  اليت هي ومن هذه اجملموعات 

 من أشكال الواقع اإلنسان، كما ذكر آنفا. هذه اجلماعات لديها رؤى كل منهما 
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 أن بعد ذلك كل شيء ميكن التقاط حممد لطفي مجعة كمؤلف. لذلك، يف هذه
 موضوع مجاعية تشكلت من جمموعة واسعة من الفئات لطفي مجعة    حممد احلالة كان

 .االجتماعية يف مصر يف ذلك الوقت
 هي جمموعة من  اهلموميف وادي  مت الكشف عن اجملموعات يف هذه الرواية 

 الرجال والنساء. ميكن القول جمموعتني الكبرية والطبقة اليت هتيمن على بعضها 
 البعض. تفاعل احلقائق املتمثلة يف اإلنسانية كما ذكر آنفا. وقد شكلت جمموعتني

 :  رؤى كل منها إىل العامل احمليط على النحو التايل
 الرجال(أ

 :بعض املقتطفات اليت تظهر جمموعة من الرجال هي
فتحرك أحد اجلالسني، وقال: وأي فتاة تلك اليت محلتك  -

 كل هذه النفقات، أوكانت تاحلبك كما كنت تاحلبها؟ 
 إمنا أنا فقال خمتار: أنا ال يهمين إن كانت تاحلبين أو ال تاحلبين، -

 وب يكره؟احلببت واملاحلبها، وماذا علي إذا أاحلبأ
فتحرك شاب آخر، وقال: «أنت خمطئ يا خمتار، ألن كره   -

، 26)مجعة، ص.   النساء ملن ينفق عليهنواحلبهن لسوائه
2012.) 

 الذي ينعكس من يف وادي اهلموم  جمموعات من الرجال يف الرواية
 .مع اخلاصية باحل االقتباس اعاله هو الرجل الذي يعتقد أن هناك عالقة بني يف

 النساء من املمتلكات اليت ميكن أن تعطى احلب كان رجل واحد قادرة على
 للنساء. من ناحية أخرى، وجمموعة أخرى من الرجال الذين ال يقبلون هذا
 املفهوم. وأظهرت هذه املناقشة أيديولوجية خمتلفة احتضنت من قبل  جمموعة من

 وأظهرت هذه املناقشات   موضوعات من قبل جمموعات من .احلب الرجال عن
 . الرجال يف اجملتمع املصري
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 :هو احلب اقتبس آخر يبني رؤية جمموعة من الرجال عن
 إذا حلت قلبا قتلت كل ما احلب تعلم أن عاطفة  ألست 

)مجعة،  حوهلا من العواطف حىت عاطفة احلياء والشرف؟
 (. 2012، 29ص. 

 ة اليت أعرب عنها يف هذه االقتباسات هواحلبرؤية اجملموعة املصرية للم
أن عاطفة :  ميكن أن تقتل املشاعر اإلنسانية ملشاعر اخلجل وجمد أو فخر احلب أن

  ،والشرف  احلب إذا حلت قلبا قتلت كل ما حوهلا من العواطف حىت عاطفة احلياء 
 الرجال إىل النساء أن يؤدي إىل فقدان احترام الذات والشعور احلب  ميكن

 أن النساء الرجل يضحي اعتزازه القيام احلببالعار. وهذا هو الشخص الذي ي
 بأعمال منافية للقيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع كما صورت يف الواقع اإلنسانية

 للنساء احلبوالكفر وهلم جرا. وهكذا، وقد تفننت الشعور ب  ،املقامرة مثل
 .نفسه رجل. يف هذه احلالة أنه يعين تسيطر عليها النساء

 ءالنسا(ب 
 يف وادي اهلموم  وكشفت هذه الفئة من النساء كما موضوع الرواية

 : يف االقتباس التايل
 اليت فقالت أمه: أنت ال تعلم مقدار احلبنا لك، ألست أنا

ا واآلن تضن علي مببيتك ليلة بيين  ربيتك حىت صرت رجل
 :أخته وقالت وقد دفعها نزق الشباب وبني أختك، مث مهت

 أين كنت الليلة املاضية؟ ملاذا ال تتزوج فتصون مالك 
 (.2012، 45)مجعة، ص.  وصحتك ؟؟

 من االقتباس هو جمموعة منمكتشفة  الالتى  هذه اجملموعة من النساء 
 يتم متثيل شخصية األم. عقدت جمموعة النساء الرأي القائل بأن الالتى   النساء
 احلقيقي من األسرة )األم واألخت) ينبغي أن يكون سببا كافيا للحفاظ احلب
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 اليت ربيتك  ، ألست أنا:على وحدة أفراد األسرة يف املنزل. نزلت هذه يف اجلملة
 ،ا واآلن تضن علي مببيتك ليلة بيين وبني أختك حىت صرت رجل

 يتم متثيل اجلماعات النسائية األخرى أيضا شخصية عزيزة، زبيدة، أم 
 :يظهر االقتباس هذه اجملموعة هي .منريةعزيزة، و

وملا عادت عزيزة إىل دار أبيها علمت أنه ال ميلك هلا خريا وال شرا، وأهنا  
 ما تريد، وكانت تلك احلرية مصحوبة باملال الذي ورثته عن حرة تفعل

 ،زوجها، فخال هلا اجلو، وأفسدها الشباب والفراغ، واجلمال واملال
)مجعة، وعاشت كغريها من السيدات الغنيات، أي إهنا عاشت لشهوهتا

 (. 2012، 56ص. 
 رؤية أو عرض اجملموعات النسائية املستمدة من شخصية عزيزة أن املرأة 
  ، :الثرية اليت تعيش يف الشعور باحلرية تريد أن تعيش مع متعة. نزلت هذه يف  اجلملة 

 : إهنا عاشت لشهوته  وعاشت كغريها من السيدات الغنيات، أي
 : اقتبس آخر يبني رؤية النساء هي

ة تاحلبها أكثر من عزيزة، ألن زبيدة صغرى االثنتني،  وكانت أم زبيد
،  60)مجعة، ص.  ستر العيوب  احلب شريرة أن من وتظن تلك األمال

2012.) 
 هو أن غطاء العار هو يف ذلك االقتباس واعتربت وجهات نظر النساء

تظن تلك و: الصادق عن ولده. وينظر اىل هذا الرأي يف اجلملة احلب جزء من
 . ستر العيوب  احلب شريرة أن منل األما

 :أيضا منرية وجهات نظر النساء هو واضح من الشكل
صناعيا  احلبا  هماحلبإمنا كانت ت  فلم تعد تاحلب الناس احلبا طاهرا

تستطيع به أن متلك قلوهبم وجيوهبم، وكذلك كان احلبها ملختار، فإهنا  
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أظهرت له امليل الشديد ملا رأته غنيا قادرا ينفق يف كل يوم عشرة 
 (.2012، 64، ص 12)مجعة،    جنيهات 

 احلب هو املراعي أن يف ذلك االقتباس واعتربت وجهات نظر النساء
فلم تعد تاحلب :هو جمرد متويه للحصول على الكنز منه. هبذا نعرف تفعل البيان

الناس احلبا طاهرا، إمنا كانت تاحلبهم احلبا صناعيا تستطيع به أن متلك قلوهبم 
 ،وجيوهبم

 الرجل مع خالص، ولكن بسبب الثروة. هذه احلبهذه املرأة ال ي
 أن متلك:ون هلااحلبكغطاء التقان ملكية للرجال الذين ي احلب املرأة جيعل

 .  قلوهبم وجيوهبم
للمؤلف على استطالع أسباب الرجال والنساء والنساء يف    نظرة العاملية تطبيق نظرية   -2

 نظر العامل احلياة االجتماعية جملتمع مصر يف رواية يف وادي اهلموم
   مجعة من احلقائق اإلنسانية اليت تشكلت من املواضيع يف الرواية حممد لطفي

واقعة الرجال والنساء   يف هذه احلالة، يعترب حممد لطفي مجعة أن كل .يف وادي اهلموم
.  االقتباسات اليت تظهر. احلباملصرية نشأت من الشعور ب  يف احلياة االجتماعية

 : وجهة نظر املؤلف للعامل ما يلي

 إذا حلت قلبا قتلت كل ما حوهلا  احلب تعلم أن عاطفة ألست
،  29)مجعة، ص.  ؟من العواطف حىت عاطفة احلياء والشرف

2012.) 
 يف وادي اهلموم  حممد لطفي مجعة، من خالل هذا املوضوع الذكور يف  رواية 

 واقعة الرجال والنساء يف احلياة االجتماعية هو أصل كل احلب  أنه ذكر أن شعور 
 اليت ميتلكها الرجال والنساء احلب مشاعر .احلبللمجتمع املصري هو الشعور ب 

 .اليت أدت إىل فقدان املش اعر اإلنسانية مثل الثقة بالنفس واخلجل
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واقعة  االجتماعي يف واقعةال هو الذي يسبب كل أنواع من احلب شعور
 ،اجلشع ،األعمى احلبللمجتمع املصري و الرجال والنساء يف احلياة االجتماعية

 والسكر، وهلم جرا، كما ،املقامرةورجل املادي، والزواج القسري، واخليانة، و
 . كشفت يف حقيقة اإلنسانية

 العواطف، وعلمت أن ومن الغريب أن منرية كانت قد ماتت من قلبها كل
 (.2012، 64، ص  12)مجعة،   وهنااحلبكل الناس يطلبوهنا وي

 النساء االجتماعي من واقعة ال  مجعة يف لطفي ملية وينعكس أيضا النظرة العا
 الاليت يعملن كراقصات يف النوادي الليلية. ووفقا له، فإن املرأة اليت أصبحت راقصة

 احلب يف املالهي الليلية يف مصر اهنا فقدت العار واحترام الذات. السبب هو شعور
 واقعةال  صورة يف خيانة يبها كما هو موضح يفاحلب الذي هو خيانة من قبل

 . اإلنسانية
وقد سببت تلك احلادثة الكراهية والبغضاء بني عزيزة وأختها وأمها، وبقيت  

)مجعة،   لةيف شقاق أمدا طويال، مث انفصلت عزيزة عن العائلة مباهلا وثروهتا العائ
 (. 2012، 62ص. 

 هناك قفزت احلقائق األخرى اليت أدت إىل امرأة يف عامل ،يف ذلك االقتباس
  كان  الترفيه كناد راقصة. ألن هذا هو الصراع من خيانة زوجها مع أخته الذي

:  يعرف أيضا من قبل أسرته ولكن  دون عقاب. وميكن وصف هذا احلدث يف اجلملة
: ما  هو املقصود ،وقد سببت تلك احلادثة الكراهية والبغضاء بني عزيزة وأختها وأمها 

 الصراع هو خيانة زوجها مع شقيقته. التفاعل يف شكل الصراعاحلادثة الكراهية
 الذي اخليانة تسبب رد فعل البشري يف شكل من أشكال الكراهية. أكره هذا مث 

مث  : يؤدي إىل قررت امرأة لترك عائلته وتركته بأكمله. ومن املعروف من اجلملة
 . ،انفصلت عزيزة عن العائلة مباهلا وثروهتا
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 يف واقعة الرجال والنساء يف احلياة االجتماعية  وهكذا، من خالل مثال على
مدلطفي حم اجملتمع املصري وهو ما ينعكس يف حياة راقصة النادي النامجة عن قضية

واقعة الرجال والنساء يف احلياة   هو أصل كل أشكال احلب أراد أن ينقل رأيه أنمجعة  
  . للمجتمع املصري االجتماعية
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